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Bergen op Zoom 20 februari 2021

Betreft: Revitalisering binnenstad Bergen op Zoom in samenwerking met de provincie

Geacht College,
In November ondertekende de provincie en de gemeente Bergen op Zoom een intentieverklaring om
de zorgelijke leegstand in de binnenstad van Bergen op Zoom aan te pakken. Hierin werd de richting
van aanpak vermeld;
“Deze richt zich vooral op het tegengaan van leegstand en het tegelijkertijd zorgen voor een
levendige binnenstad met de juiste voorzieningen en een goede combinatie van wonen, werken en
leisure”
Deze week vernamen wij vanuit de media (zie link 1) en bezorgde ondernemers uit Bergen op Zoom
dat het College van de Gemeente Bergen op Zoom voornemens is de zorgelijke leegstand in Bergen
op Zoom op te lossen door meer lichte horeca toe te laten in de leegstaande panden.
In maart 2019, toen er nog geen sprake was van economische tegenspoed door de corona
maatregelen bij de horeca, was dit al geen goed idee verwijzend naar het krantenartikel (zie link 2)
van die maand. Hieronder enkele citaten uit dit artikel:
“Volgens hem wordt horeca door gemeenten te vaak gezien als wondermiddel voor een leegstaand
winkelpand of als snelle bijverdienste voor teruglopende detailhandelomzetten. ,,Het gevolg is dat er
in sommige binnensteden een overkill aan horeca ontstaat. Dit leidt niet tot sterkere, maar juist tot
zwakkere steden.”
“Vorig ging er minstens één eettentje per week open en dit jaar gaat er bijna iedere week weer eentje
dicht.”
Omdat in November de provincie in het revitaliseringsproject gestapt is samen met de Gemeente
Bergen op Zoom hebben wij als FVD fractie dan ook de volgende vragen,

1. Is het plan van aanpak zoals vermeld in het krantenartikel bij bijlage 1 een aanpak die in
samenwerking met de provincie is genomen?
2. Zo nee, waarom is de provincie hiervan niet op de hoogte of bij betrokken?
3. Zo ja, is GS het met FVD eens dat het opvullen van leegstaande panden met lichte horeca
het probleem niet gaat oplossen getuige het krantenartikel in bijlage 2?
4. In het plan van aanpak met de provincie wordt vermeld: “een levendige binnenstad met
de juiste voorzieningen en een goede combinatie van wonen, werken en leisure” hoe
verhoudt dit citaat zich tot het toe laten van nog meer horeca in de Bergse binnenstad?
5. Is het college het met FVD eens dat er meer nadruk moet komen op een compactere
binnenstad waarbij er meer nadruk komt op wonen, werken en leisure zoals het doel van
het revitaliseringsproject behelst?

Namens de fractie van Forum voor Democratie,

Maikel de Bekker, Statenlid

Bijlagen;
1) https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/horeca-in-winkels-om-leegstand-op-te-lossenbergse-binnenstad-moet-levendig-zijn-geen-spookstad-worden~ac343a5c8/
2)

https://www.bndestem.nl/economie/explosieve-stijging-horeca-overkill-verzwaktsteden~afa334b2

