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Bijlage bij agendapunt 4 

 
Verslag van de Secretaris over het jaar 2019 
Uitgangspunt voor het bestuur is het vertegenwoordigen van de bewoners in het 
centrum, zowel bij de gemeente als op andere plaatsen.  
Aan het begin van 2019 werden door de gemeente doelstellingen uitgesproken over 
belangrijke onderwerpen als een goede communicatie met de BBC en het betrekken van 
inwoners bij voor bewoners belangrijke ontwikkelingen. Nu aan het eind van het jaar 
2019 moeten we concluderen dat het even geduurd heeft, maar dat de BBC 
langzamerhand vaker betrokken wordt bij gesprekken met de gemeente. Dat geldt niet 
alleen voor het Harmonie terrein, maar ook voor de plannen van het Binnenhof, de 
plannen voor het Parkhotel en het horecabeleid. 
De gebiedsregisseur Han Eshuijs speelt als intermediair tussen gemeente en inwoners 
een belangrijke rol. Op 16 augustus was er een kennismaking met wijkwethouder 
Valkering. 
Hieronder een overzicht van de activiteiten van de BBC over het jaar 2019. 
Het bestuur heeft vergaderd op 8 januari, 5 februari, 11 maart, 15 april, 6 mei, 17 juni, 
29 juli, 3 september, 30 september, 15 oktober, 4 november en 2 december 
 
Algemene ledenvergaderingen 2019 
Er zijn ledenvergaderingen gehouden op 14 januari en 15 oktober 2019. Deze werden 
bezocht door ca. 50 leden. 
Naast een aantal bestuurlijke aangelegenheden is gesproken over de centrumplannen: 
discussie aangaande Mooier Bergen/De 7 Dorpelingen; Horeca-beleid; plannen Parkhotel; 
aanpak parkeerbeleid en vrachtverkeer (Werkgroep Emissievrij); uitbreiding 
fietsenstallingen, en handhaving mooi groen in dorp (Commissie Groen). 
Ook spraken de leden zich uit om het MANIFEST nieuw vertrouwen te ondersteunen.  
 
'Bergen Totaal’  
Dit platform van de voorzitters van de bewonersverenigingen uit de kern Bergen heeft 
weer een aantal onderwerpen ‘Bergen-breed’ besproken.  
Dit platform is in 2016 in het leven geroepen om, indien gewenst, wijk overstijgende 
zaken te bespreken. Onderwerpen die in 2019 gezamenlijk zijn besproken waren: 
Herstructurering Eeuwigelaan en Oude Hof, Horecabeleid, Mooi(er) Bergen 2.0, Verhuur 
woningen voor toerisme, Vergunningsvrij bouwen, de noodzaak van een 
Verkeerscirculatieplan/verkeersonderzoek, herbouw de Beeck en vuurwerkbeleid. 
 
Communicatie met leden 
Naast de ledenbijeenkomsten, heeft het bestuur in 2019 drie Nieuwsbrieven uitgegeven, 
in januari, in mei en in oktober. Daarnaast is de BBC te vinden op Facebook. Sinds 2017 
is de website van de BBC vernieuwd, prachtig ontworpen door Wieke Leenstra. Het 
onderhoud van de website is ook in haar handen. 
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Groen 
De Commissie Groen heeft het dorp ook in 2019 weer verfraaid met de zgn. Hanging 
baskets aan de lantaarnpalen in het centrum. Daarnaast is het onderhoud van de bakken 
bij het standbeeld van Roland Holst een punt van regelmatige aandacht. 
Verder vindt er geregeld overleg met de gemeente plaats over kwaliteitsverbetering van 
het groen, verfraaiing door mooiere beplanting en over zaken als kap en herinrichting in 
bredere zin. Er zijn een tweetal projecten uitgevoerd. De eerste betrof de verfraaiing van 
de plantenbakken rondom het Parkhotel, in samenwerking met de eigenaar van het 
Parkhotel en de gemeente. Burendag is gebruikt om tegenover de HEMA en langs het 
Harmoniegebouw bollen te planten. Het resultaat moet binnenkort zichtbaar worden. 
De BBC houdt jaarlijks een bomenlijst bij om de gemeente er aan te kunnen herinneren 
dat er een herplantplicht is. Tijdens de burendag is de Els achter de Harmonie als 
monumentale boom aangemerkt door de BBC. 
Wat betreft de lindebomen om de Ruïnekerk laat men de huidige situatie voorlopig intact.  
Het groenplan voor het Smallepad en het parkeerterrein achter Nero vergt nog wel enige 
aandacht. Het duurt even voor de groei optimaal is. Er zijn met opzet iets jongere bomen 
geplant, omdat die zich sneller zouden aanpassen aan hun nieuwe plek. 
De BBC heeft vanuit het wijkbudget een geldelijke bijdrage geleverd ter vervanging van 
de Prunus bij de Ruïnekerk. Deze was aangetast en moest worden gekapt. 
 
Horecanota 
De nieuwe Horecanota is vastgesteld. Belangrijkste wijziging is de vrije in- en uitloop tot 
3.00 uur, flexibilisering van het deurbeleid en een de belofte van de gemeente om 
consequenter te handhaven bij overlast. In December heeft de horeca besloten zich 
eenzijdig terug te trekken uit het experiment, hoewel de evaluatie nog moest plaats 
vinden. De overwegingen waren vooral financieel van aard. De BBC heeft er daarom 
middels een brief aan het college op aangedrongen om terug te vallen op de oude 
regeling. 
 
ChaCha 
In November heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan 
ChaCha. Het bestuur was als derde-belanghebbende aanwezig bij de zitting op  
11 oktober jl. De stolp is grondig gerenoveerd en omgebouwd tot appartementenhotel. 
Dit is mooi gedaan. De uitbreidingsplannen daarna konden echter niet rekenen op veel 
bijval. De uitspraak van de Raad van State betekent dat -ondanks een nog noodzakelijke 
reparatie van het bestemmingsplan door wat onhandige acties van de gemeente- de 
bescherming van de stolp definitief verzekerd is. 
 
Fabbrica 
Fabbrica maakt inmiddels deel uit van de plannen voor het Parkhotel. 
 
Alexanderlaantje 
Het Alexanderlaantje blijft voorlopig open. 
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Herinrichting Binnenhof 
Eerste gesprekken zijn gevoerd over de uitbreiding van Albert Heijn en over de 
vormgeving van het Binnenhof. Daaruit zijn nog geen duidelijke conclusies getrokken. De 
BBC wordt wel betrokken bij de gesprekken. 
 
Burendag 28 september 
Met steun van het Oranjefonds heeft het bestuur op 28 september een burendag 
georganiseerd in het Harmoniegebouw. De ruim 40 aanwezigen hebben bollen geplant en 
langs het Harmoniegebouw vaste planten geplant. 
 
Herstructurering Eeuwigelaan 
28 oktober heeft nogmaals een voorlichting plaats gevonden over de plannen voor een 
tweede fietspad langs de Eeuwige laan. De vormgeving van de oversteekplaatsen en van 
de aansluiting van het fietspad ter hoogte van de kruising Eeuwigelaan, Hoflaan en 
Komlaan vergt nog de nodige aandacht. Een vervolgontwerp zal in de loop van 2020 
volgen. 
 
Het Harmonieterrein 
Nadat de Raad van State het bestemmingsplan voor de 7 Dorpelingen heeft vernietigd, 
zijn de besturen van de BBC en Stichting Mooier Bergen door de gemeente uitgenodigd 
om te praten over een alternatieve invulling van de Harmonielocatie. Er hebben in totaal 
drie gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft eind 2019 geresulteerd in een memo van 
uitgangspunten, dat op de eerstvolgende ALV in 2020 aan de leden zal worden 
voorgelegd.  
 
Parkhotel 
Op 4 november zijn de nieuwe plannen voor het Parkhotel gepresenteerd. Het bestuur 
staat voorlopig positief tegenover de plannen en vindt dat het ontwerp van het nieuwe 
Parkhotel een verrijking voor het centrum belooft. De plannen zullen in de loop van 2020 
aan de raad gepresenteerd worden. 
 
 
 

 


