
Nieuwsbrief 1 Dorpsplein  04 april 2017 
Bergen   
 

 
 
Beste geïnteresseerde, 
 
De ontwikkeling van Dorpsplein Bergen begint inmiddels vorm te krijgen, wat heeft geleid tot een 
presentatie van de huidige status van de ontwikkeling in de gemeenteraad van Bergen op 9 februari jl.   
 
Bij deze vergadering is niet alleen gesproken over de ontwikkeling van het Dorpsplein, maar ook over 
een aanvullend onderzoek naar een centrale parkeeroplossing in Bergen.  
 
Ontwikkeling Dorpsplein: 
Inmiddels zijn vijf architecten benaderd voor de uitwerking van een schetsontwerp op de locatie 
Dorpsplein. Uit de vijf ontwerpen willen wij drie ontwerpen voorleggen aan het Q-team +. Het Q-team 
+ is een samenvoeging van het Q-team en inwoners van Bergen die zich hebben aangemeld en zijn 
ingeloot, om met het Q-team samen tot een beoordeling te komen op deze drie ontwerpen. De 
gemeente Bergen organiseert het Q-team +.    
 
Wij verwachten op 10 mei a.s. deze drie ontwerpen publiek te kunnen presenteren in de bibliotheek 
aan het Plein in Bergen. Via de gemeentelijke mededelingen wordt u hiervan nader in kennis gesteld. 
 
Onderzoek centrale parkeeroplossing Binnenhof:  
Wij onderzoeken verschillende parkeeroplossingen op het Binnenhof. In dit onderzoek zullen wij 
uiteraard in eerste instantie alle direct betrokkenen consulteren. De eerste stap hiervoor wordt gezet 
op 06 april a.s. wanneer de omwonende en aanpalende ondernemers uitgenodigd zijn.    
 
De reacties verwerken wij zoveel mogelijk in de verschillende modellen. Hierna zullen wij wederom 
een inloop organiseren in de bibliotheek, maar nu met een breder publiek. Na die presentatie zullen 
wij de benodigde onderzoeken oppakken en opvolgend een advies uitbrengen aan de gemeente 
Bergen met de best haalbare centrale parkeeroplossing voor de gemeente Bergen. 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang in voornoemde 
ontwikkelingen/ onderzoeken. Wij verwachten u een volgende nieuwsbrief eind mei 2017 te kunnen 
verstrekken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wil Huiberts 
Ontwikkelingsmanager Bot Bouw Initiatief    
 


