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motie Leisurevoorziening

Beste leden en burgerleden,

Met de motie RM017-0077 Leisurevoorziening is aangegeven dat vrijetijdseconomie een belangrijke pijler vormt onder de
moderne lokale economie, de omgeving Boulevard en Binnenschelde hierin een belangrijke plek neemt, er een aanpak
voor de waterkwaliteit komt, er naast de noodzakelijke verbeteringen van de waterkwaliteit ook moet worden
geïnvesteerd in de aantrekkingskracht, een grote trekpleister op het gebied van Leisure met regionale uitstraling de
recreatieve waarde van het gebied naar een hoger plan kan tillen, het binnenhalen van een dergelijke voorziening van
belang is en de raad meer zicht wenst op de mogelijkheden die er zijn om hier extra inspanningen voor te verrichten.
De raad heeft met de motie het college opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een
leisurevoorziening in de omgeving van de Boulevard en Binnenschelde aan te trekken;
Met de brief van 19 juni inzake 'Gertrudisboulevard 225 te Bergen op Zoom' (U 19-004176) bent u geïnformeerd over de
ontwikkelingen rondom de Gertrudisboulevard 225 te Bergen op Zoom, ook bekend als de vml. Stadsspeeltuin Van
Glymes. Enerzijds over de afwikkeling met de Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes, anderzijds over het
toekomstperspectief en de tijdelijke openstelling van de speeltuin. Daarbij bent u ook geïnformeerd over het project
Boulevard in Beweging en de realisatie van een beweegtuin (concept: Skills Garden) nabij zwembad de Schelp.
Aangegeven is dat de locatie van de Stadsspeeltuin wordt herontwikkeld en dat we binnenkort starten met een
aanbestedingsprocedure, waarbij marktpartijen de mogelijkheid krijgen om deze (her)ontwikkeling vanuit eigen
perspectief te exploiteren. Hierin wordt gezocht naar een nieuwe unieke beleving en voorziening passend bij het karakter
van het gebied. Het doel is om de belevingswaarde van het gebied te vergroten en zo bij te dragen aan de kwaliteit van
de leefomgeving met gunstige randvoorwaarden voor wonen, werken en recreëren in Bergen op Zoom. Een ontwikkeling
met aantrekkingskracht voor bezoekers dan wel recreanten met aandacht voor een beoogd maatschappelijk effect voor
een gezonde samenleving (sport en beweging) dan wel de beleving van bezoekers en recreanten.
Op het moment dat - middels bovenstaande aanbestedingsprocedure - meer duidelijkheid is te geven over de invulling
van de locatie van de Stadsspeeltuin, wordt gekeken naar een nieuwe procedure om mogelijkheden voor leisure en/of
andere voorzieningen rondom het water mogelijk te maken. Daarnaast worden mogelijkheden voor initiatienemers die nu
aankloppen met ideeën voor nieuwe voorzieningen rondom het water verlkend, op haalbaarheid onderzocht en waar
mogelijk gefaciliteerd.
Met bovenstaande ontwikkelingen en acties hebben wij invulling gegeven aan de motie RM017-0077
'Leisurevoorziening'.
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Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

