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R. van der Borght

Doorkiesnr.

Afdeling

Stedelijke Ontwikkeling, Team Stad

Bijlage(n)

voetgangersgebied'

Beste leden en burgerleden,
In uw motie “Herziening verkeersregime Binnenstad Bergen op Zoom" heeft u nadrukkelijk verzocht actief betrokken te
willen zijn bij de uitvoering van deze motie. Nu is het zover. Daarom nodig ik u van harte uit om samen met mij de pilot
“Fietsen in het voetgangersgebied" te starten.
Deze officiële start vindt plaats op woensdag 6 maart aanstaande vanuit het Binnenstadslab, Zuivelplein 5, Bergen op
Zoom. Kom als het lukt op de fiets, want die gebruiken we bij de officiële starthandeling. We hebben gekozen voor de
start van de pilot na Vastenavend, omdat de combinatie van de communicatie uitingen voor de pilot en de viering van
Vastenavend niet samen gingen.
Programma
13.00 -13.15 uur: ontvangst in het Binnenstadslab
13.15 -13.25 uur: woordje door wethouder Van der Velden
13.25 - 13.35 uur: officiële starthandeling door wethouder van der Velden samen met raadsleden. De officiële handeling
bestaat uit het onthullen van een straat brede banner. Daarna fietst een deel van het gezelschap door de Binnenstad en
een ander deel loopt mee en deelt petit fourtjes uit met het logo erop.
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Deze P'lot is onderdeel van een breed programma aan mobiliteitsmaatregelen die de
komende járen in Bergen op Zoom gaan plaatsvinden. Al deze onderdelen gaan we onder

BEREIKBAAR

één vlag communiceren, namelijk Bergen op Zoom Bereikbaar. Ook de communicatie uitingen
van de pilot zijn herkenbaar aan dit logo.

Ik hoop u te zien op woensdag 6 maart aanstaande om samen met mij deze pilot officieel te starten.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder
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