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Aan het College van B en W van de gemeente Bergen op Zoom
Betreft: Een brug te ver?
Bergen op Zoom, 11 juli 2013
Geacht College,
Het CDA heeft het met de behandeling van beleidskader gehad over de onevenwichtigheid
van uitgaven binnen de gemeente. Onevenwichtigheid gezien het gemak van grote gigantische
uitgaven (zoals bijvoorbeeld de extra kosten inzake de randweg, de extra "tijdelijke"
inhuurkrachten, onderzoekskosten op allerlei toeristisch gebied) aan de ene kant worden
gedaan en grote bezuinigingen op o.a. groen, onderhoud wegen en de zorg aan de andere kant.
Deze gedachten komen ook meteen naar boven bij het lezen van de tweede brug naar het
Ravelijn. Het CDA onderschrijft het idee dat het Ravelijn zo vanuit het centrum beter
bereikbaar zal zijn. Echter de aanleg van de tweede brug zal worden gefinancierd, naast een
bijdrage van de provincie, door een even grote bijdrage van onze gemeente. Onze gemeente
zal de helft van de kosten moeten betalen.
Het CDA vraagt zich dan af of een aanleg van een tweede brug is iets is wat de hoogste
prioriteit heeft of is dit idee, zoals een van onze burgers melde, toch Een brug te ver?" Deze
vraag ook gezien het feit dat het Ravelijn, de "eerste" brug, de oevers van het park etc etc ook
nog aanpak behoeven.
u

Conform art.39 stellen wij de volgende vragen aan het College:
1. Wat is uw afweging geweest om aan het idee van een tweede brug deze prioriteit te geven?
2. Wat zijn de begrote kosten welke gemoeid zullen zijn met de aanleg van een tweede brug
in het totaal en de begrote kosten voor onze gemeente?
3. Graag een financieel overzicht van de gemaakte en geplande kosten met een verdeling naar
herkomst (gemeente gelden, provinciale gelden, particuliere gelden etc).
4. Tevens de herkomst van de tot nu toe gemaakte en te maken kosten zoals bijdrage vanuit
het vastgoedbedrijf aan het pleinenplan, riolen, wegen, de bijdrage conform de
exploitatieverordening en de voorziening parkeren;
Graag ontvangen wij een schriftelijke beantwoording.
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