RM012-0055

MOTIE GEHUCHTENPLAN

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, i n vergadering bijeen op 6 en 13 november 2012
inzake raadsvoorstel R V B 12-0083: Begroting 2013 en de meerjarenprogrammabegroting
2014-2016,

Overwegende dat:
-

-

De huidige gemeente Bergen op Zoom een rijke historie kent; niet alleen de stad
Bergen op Zoom maar ook de kernen Halsteren, Lepelstraat, Kladde en Heimolen;
Een aanzienlijk deel van het huidige grondgebied in het verleden uit verschillende
gehuchten bestond;
Veel inwoners maar ook bezoekers ( waaronder o.a. fietsers) geïnteresseerd zijn in de
historie en de betekenis van ( voormalige) gehuchten;
De gemeente actief probeert het toerisme naar Bergen op Zoom te bevorderen;
Ook diverse enthousiaste vrijwilligers zich actief bezig houden met de geschiedenis
van onze gemeente, zoals de Geschiedkundige Kring en de Heemkundekring
Halchterth;
De veertien gehuchten die w i j kennen langs een fiets-en wandelroute gelegen zijn;
Slechts twee gehuchten momenteel een aanduiding kennen middels een
plaatsnaambord: Heimolen en Kladde;
Een nadere aanduiding van gehuchten, mogelijk met toevoeging van een korte
historie, de aantrekkingskracht van onze gemeente vergroot en recht doet aan de
geschiedenis van onze gemeente;

Draag het College van B & W op:
-

-

-

Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bij de 14 gehuchten die onze gemeente
kent plaatsnaambordjes te plaatsen met daarbij mogelijk ook een korte beschrijving
van de historie van het betrokken gebied;
Hiervoor samenwerking te zoeken met de Geschiedkundige K r i n g en de
Heemkundekring Halcherth, en mogelijk ook andere betrokkenen;
Te onderzoeken o f dit gehuchtenplan, mede in het kader van de beperkte
beschikbaarheid van financiële middelen, op een doelmatige wijze kan worden
uitgevoerd;
Binnen zes maanden de resultaten van dit onderzoek aan de gemeenteraad voor te
leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.
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