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Onderwerp : Uitvoering motie openbare ruimte plan T&O in de kern Bergen 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 7 februari 2022 stelde u schriftelijke vragen aan ons college met betrekking tot de motie 
openbare ruimte plan T&O in de kern Bergen.   
 
 
Vraag 
In de raadsvergadering van 4 november 2021 lag er een voorstel van het college om deze 
motie af te voeren van de lijst ingediende moties en amendementen met de boodschap: niet 
uitvoerbaar. De reden was dat de motie niet zou passen binnen de normering van de 
CROW. 
De raad heeft met de amendering laten weten dat de motie niet mocht worden afgevoerd en 
dat er wél uitvoering aan moet worden gegeven.  
Onze vraag is nu, wordt de motie nu wel of niet uitgevoerd? 
 
Antwoord 

Op 17 juni 2021 is de vraag als volgt beantwoord:  
De minimale rijbaanbreedte van de toegangsweg is 4,50 meter en conform de landelijke 
CROW-richtlijnen. Ter hoogte van de Jaap Weijandweg 28 ligt een volledig trottoir van 1,50 
meter. Ter hoogte van Jaap Weijandweg 26 ligt een strook van 1,00 meter.  
Het langsparkeren ter hoogte van nummer 28 en 26 is ongewenst vanwege het opheffen van 
beide trottoirs. Voetgangers moeten op de rijbaan lopen en auto’s worden vlak langs de 
gevels geparkeerd.  
Het parkeren op het veldje aan de Jaap Weijandweg is nodig op aan het parkeerbeleid te 
voldoen. 
 
Ter aanvulling op het antwoord van 17 juni 2021 is een doorsnede opgesteld van de Jaap 
Weijandweg. De parkeerstroken (zie bijlage), zoals in de motie wordt gesteld, zijn hierin 
weergegeven. Indien de motie wordt uitgevoerd, komt de doorgang voor nood- en 
hulpdiensten in gevaar. De motie wordt dan ook om deze reden afgeraden.  
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marco Vinke, beleidsmedewerker plannen 
& projecten van het team Plannen en Projecten via telefoonnummer 088 909 7496. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 22uit01018 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 

secretaris burgemeester 
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