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• Ingekomen stukken en/of agenda punten: 
o Inloopavond Hoenderstraat. 
o Voordragen voor het lintje.  
o Website: uitnodiging van IT Gemeente Bergen om hun concept van de website 

te bekijken. 
o WF is verheugd over de 1e prijs die werd gewonnen bij Bergen Zaait. 

WF zal bij deze dorpsgenoten een bos bloemen bezorgen. 
  
 

• Oude Kern 
o Parkeerproblematiek: Situatie bekeken met Hans Driessen (gemeente Bergen).     

Is de vrachtwagenparkeerplaats en/of  (een stuk verharding) bij de Kubus een 
optie?. Gemeente kan borden maken met lang parkeren.   

o Christoffel-beeld wordt op 24 juli (11.00 uur) onthuld. (St. Christoffel-dag, 
tevens  familiedag Thissen, sponsor van het beeld).   

o Steiger-vergunning is mogelijk vanuit Rijkswaterstaat. Meetpunt moet 
behouden blijven en vanaf de wal bereikbaar. Om de kade recht te maken is 
ontgrondingsvergunning nodig. Dit wordt met programmamanager Rob 
Vrolijks verder bekeken.   

o De Baend is door Rijkswaterstaat ingericht en werden toezeggingen gedaan tav 
paden en bankjes.  
Ido Borkent heeft (op initiatief van de gemeente) een plan gemaakt voor een 
wandelroute.  Financiering wordt verder bekeken.  

 
 

• Nieuwe Kern 
Er wordt met meerdere partijen gesproken over het realiseren van een supermarkt.  
WF gaat in gesprek met de gemeente. 

 
 

• Woningbouw 
Lammerskamp. Aankondiging voor de inloopavond heeft in 1Bergen en op de site 
gestaan.  
Gemengde gevoelens bij sommige bezoekers. Waardevermindering van woningen, 
parkeren, uitzicht, veiligheid.   
Voor het gevoel van de verkeersveiligheid wordt een 3D animatie voorgesteld. 
 
 

• Veiligheid algemeen 
o Melding ontvangen over gevaar thv kruising Elsterendijk/Sterrenbos.  

Is plaatsing van  ‘’verkeersspiegel’’ een optie?   
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• Jeugd 
Jeugdwerker Lodi Remmen is vanavond onze gast.  
De jeugdigen van 13 t/m 18 is moeilijk op straat te vinden. Misschien bij het Wells 
Honk? 
Opvallend: toename van vandalisme.  
Heeft alle aandacht. 

 
• Toerisme 

o Traptredenactie voor uitkijktoren loopt boven verwachting. De teller staat op 
74 !!  
 Maquette: is beschikbaar. 
 Offerte: is conceptueel gereed. 

 
• Maaspark/Zuidgeul: 

o Geen punten. 
  

• Ouderen: 
o Gemeente ism KBO in voorbereiding voor een ‘’sociale kaart’’.   

 
• Algemeen: 

o Rabobank (Coöperatie fonds).  
Kosten voor Internetbankieren voor vereniging zijn relatief te hoog. 
Rabo Fietsdag is vervallen. Nieuw:  ‘’clubkas campagne’’.   
 

 
 
  

 


