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Beste dames en heren,
Graag willen wij u informeren over de voortgang van twee actuele dossiers. Op de eerste plaats over de voortgang van
de herstelwerkzaamheden van het zwembad De Schelp. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de renovatie en herstel
Bij de bespreking over dit onderwerp enige maanden geleden is vanuit de raad de suggestie gedaan te bekijken of een
keer een werkbezoek gebracht zou kunnen worden. Wij willen daar graag invulling aan geven.
Daarnaast willen wij u informeren over de ontwikkelingen in het dossier Bravis, en in het bijzonder over het traject naar
de keuze voor een toekomstige unilocatie van het ziekenhuis en wat er sinds de vorige bijeenkomst op 22 januari jl.
gebeurd is.
In overleg met de griffie is ervoor gekozen om de komend regulier geplande informerende bijeenkomst (BV2) van
donderdag 14 maart 2019 daarvoor te gebruiken.
Het programma ziet er als volgt uit:
v.a. 17.00 uur
o

o
17.10-18.00 uur

o

18.10-19.00 uur

o

19.00 - 19.30 uur

o

19.30-20.30 uur

o
januari jl., gebeurd is.

o

In verband met de veiligheid in het zwembad is de groepsgrootte bepaald op 25 personen. Wij willen u verzoeken u
vooraf bij de griffie aan te melden voor deelname, en daarbij uw voorkeur aan te geven voor 1e of 2e groep. Uiterlijk op
dinsdag 12 maart 2019. Aanmelding is noodzakelijk voor de rondleiding in het zwembad.
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Gelet op het tijdstip zal voor een eenvoudig broodje gezorgd worden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
loco-secretariş^

loco-burgemeester,

Dhr. E.M.L. Weys

