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Opzet raadsinformatie avond

1. Aanleiding en doel van de avond;

2. Presentatie Pascale Willems (Goudappel);

3. Interactie met de raadscommissieleden:
i. thema’s mobiliteit gemeente Bergen.
ii. proces (BOB-model en burgerparticipatie).



1. Aanleiding en doel

Waarom een mobiliteitsplan?

 Raadsakkoord, d.d. 23 september 2022;
 Resultaat: breed gedragen mobiliteitsplan;

 overkoepelend beleidsdocument (incl. recent beleid);
 toekomstgericht: op basis van relevante trends en ontwikkelingen;
 van Visie, naar Strategie (van huidig naar toekomst), naar Uitvoering;



1. Aanleiding en doel

Aan het eind van de avond is duidelijk:

wat een gemeentelijk mobiliteitsplan is;
 hoe de raad het proces van visie- en beleidsvorming ziet;
welke thema’s relevant zijn voor de gemeente Bergen (eerste aanzet);
 hoe de raad het BOB-model en verdere participatie toegepast ziet worden.



3. Reacties en vragen - thema’s

Thema’s Goudappel.

1. Opmars van de elektrische fiets;
2. Toenemende vergrijzing;
3. Toename binnenlandse toerisme;
4. Transitie naar slimmer en schoner vervoer;
5. Toenemende aandacht voor beleving en verblijven;
6. OV-bereikbaarheid;

 Hoe ziet de raad de thema’s voor onze gemeente?
 Missen er nog thema’s, trends en ontwikkelingen?
Belangrijk: vigerend beleid geeft richting en komt terug.



3. Reacties en vragen - proces

werken via het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, 
Besluitvorming);

 participatiebeleid: adviseur, mening gever of toebehoorder;
 inwoners en ondernemers;
 Veilig Verkeer Nederland;
 fietsersbond;
 verkeerspolitie;
 etc.

 buur- en regiogemeenten;



3. Reacties en vragen - proces

 Fase 1. Startnotitie (eerste / tweede kwartaal 2023).
 beeldvorming (9 maart 2023);
 oordeelsvorming;
 besluitvorming.

 Fase 2. Vorming mobiliteitsplan i.s.m. extern adviesbureau (2023 – 2024).
 kaderstelling en visievorming;
 inventarisatie en wensbeeld;
 doelstellingen en beleidsuitgangspunten;
 beleids- en uitvoeringsplan;
 ter inzage leggen.

 Fase 3. Voorleggen en vaststellen mobiliteitsplan.
 besluitvormingsproces volgens BOB-model (planning eerste kwartaal 2025)


