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Beste geïnteresseerde, onderstaand persbericht ter informatie: 
 

Plannen Dorpsplein Mooi Bergen goed ontvangen 

 

Dezelfde locatie en toch zeer verschillende ideeën over hoe deze er in de komende jaren uit zou kunnen zien. 

Drie architectenbureaus hebben hun schetsontwerpen gepresenteerd voor de bebouwing aan het nieuwe 

Dorpsplein in Bergen.   

 

De ontwerpideeën zijn op verzoek van Bot Bouw Initiatief gemaakt door Architectenbureau De Zwarte Hond, 

Scala Architecten en Molenaar & Co Architecten. Zij hebben deze eerst aan het Q-team Plus gepresenteerd. 

Het Q-team is het vaste kwaliteitsteam van de gemeente Bergen. Het team is speciaal voor de 

nieuwbouwplannen van het dorpsplein aangevuld met vijf inwoners van Bergen. 

 

Positieve reacties 

Op woensdagavond 10 mei waren de ontwerpen te 

bewonderen in de bibliotheek. Tientallen Bergenaren zijn 

nieuwsgierig komen kijken naar hoe hun dorp eruit kan zien 

over een paar jaar. De reacties zijn voornamelijk positief. ‘We 

zijn blij dat het centrum zo’n mooie invulling krijgt,’ was een 

veelgehoorde reactie. Sommigen hebben een duidelijke 

voorkeur voor een van de varianten, voor anderen was de kwaliteit van alle ontwerpen dusdanig hoog dat ze 

geen keuze konden maken. ‘Er is zorgvuldig gewerkt,’ merkt een omwonende op. ‘Er valt echt wat te kiezen.’ 

 

Besluit op 18 mei 

Het nieuwe plan komt op de plek van de huidige Bakemaflat en het voormalige NHKC-pand. Het dorpsplein 

wordt gekaderd met o.a. de ‘dorpsvilla’. Hierin is ruimte voor horeca op de begane grond en woningen op de 

verdiepingen terwijl onder de bebouwing geparkeerd gaat worden. De beelden staan nog op de website 

www.mooibergen.nl en de projectwebsite www.dorpsplein-bergen.nl van Bot Bouw Initiatief. Op 17 mei 

discussiëren de leden van het Q-team Plus met elkaar over de presentaties. Deze vergadering is openbaar en 

vindt plaats in De Beeck van 12.00 tot 14.30 uur. Een dag later besluiten zij over wat hen betreft het mooiste 

past in het centrum van Bergen. Het architectenbureau dat de meeste voorkeur geniet, krijgt vervolgens de 

gelegenheid zijn schetsen verder uit te werken. 

 
Wij verwachten u een volgende nieuwsbrief eind mei 2017 te kunnen verstrekken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wil Huiberts 
Ontwikkelingsmanager Bot Bouw Initiatief    


