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Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad,
de leden van de stichting Vastenavond,
de leden van de stichting Halwana en
de leden van de Bergse Bouwers
van Bergen op Zoom
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Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Herhuisvesting bouwclubs

Ons kenmerk
Beh. door
Afdeling

U 19-009052
J.H.C.M. Wouts
Stedelijke Ontwikkeling, Team Vastgoed &
Grondzaken

Datum
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Bijlage(n)

0164 - 277892

Beste leden en burgerleden,
We betreuren u te moeten mededelen dat de aanbesteding voor de nieuwbouw van de Bergse Vastenavendbouwclubs
niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Er is geen passende aanbieding aan de gemeente aangeboden die binnen
de financiële kaders past. Op basis van de beoordeling van de stukken die bij de gemeente zijn binnengekomen, is de
conclusie getrokken dat realisatie van de nieuwbouw die men gezamenlijk voor ogen had, niet mogelijk is zonder
ingrijpende concessies te doen, danwel een ander aanpak te volgen.
ln september 2017 besloot de gemeenteraad een krediet van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de
herhuisvesting van de Bergse carnavalsclubs en de Stichting Vastenavend. Een jaar geleden bleek dat na uitwerking, het
plan niet voor dat geld te realiseren was. Gestegen bouwkosten waren daarvan de voornaamste oorzaak. Daarom werd
toen een versoberd bouwplan uitgewerkt en aanbesteed.
Inmiddels is duidelijk geworden dat ook dit aangepaste plan niet binnen het gevoteerde krediet gebouwd kan worden.
De gemeente Bergen op Zoom en de vertegenwoordigers van de stichtingen die betrokken zijn bij de plannen (Stichting
Vastenavend, de Stichting Halwana en de Stichting Bergse bouwers) hebben afgesproken opnieuw met elkaar in overleg
te treden om te bekijken hoe nu verder te gaan. Doelstelling is nog steeds dat er een plan komt, wat past binnen de
kaders zoals de gemeenteraad goedgekeurd heeft. We zullen u hierover na het zomerreces verder informeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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Mevr. drs. A.JAM. Stinenbosch-Kools

Mede namens het bestuur van de stichting Halwana, bestuur van de stichting Vastenavond en het bestuur van de Bergse
Bouwers.

R

ë<a~,,t!öc~I
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC BNGHNL2G
Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

