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Voorstellen 

Ik ben Lex Schrama. 

2e generatie ondernemer en bewoner van het centrum van Bergen. 

Mijn vader is in 1946 als banketbakker naar Bergen gekomen.  

Van jongs af aan ben ik mee gaan werken in de zaak en later de zaak overgenomen. 

Mijn zoon Bart is al weer de 3e generatie ondernemer en bewoner van Bergen. 

 Mijn zoon en ik exploiteren de huidige parkeergarage in het centrum van Bergen. 

 Wij verkopen ijs aan het plein in Sandra’s IJspaleis. 

 En we verhuren winkels, horeca en aantal appartementen. 

Graag wil ik u uitleggen waarom het plan de Zeven Dorpelingen goed is voor u als ondernemer en 

bewoners van het centrum van Bergen.  
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Waarom moeten ondernemers uit Bergen voor De Zeven 
Dorpelingen  
kiezen? 

 100% aansluiting op doelstelling van het totale centrumplan Mooi Bergen 2.0. Het project Mooi 

Bergen heeft als doel een sfeervolle entree van het centrum van Bergen van de Dreef tot het 

Plein. Met de bestaande ondernemers uit het centrum van Bergen naar een toeristisch 

aantrekkelijk en economisch gezonde toekomst en daarmee een kwaliteitsimpuls geven aan het 

centrum van Bergen. De bestaande ondernemers uit het centrum Bergen worden in hun kracht 

gezet. Het betreft voornamelijk relocatie. Zorgen voor goede parkeeroplossingen, verlaging van 

verkeersdruk en meer wonen in het centrum voor verschillende doelgroepen. 

 De Zeven Dorpelingen is een relocatie van 4 bestaande ondernemers uit het centrum van 

Bergen: 1 Nuyens Bloemen, 2 Harmonie Vereniging, 3 ABN Amro of Estafette en 4 Aldi 

 Er komt slechts 400 meters bij i.v.m. vergroting Aldi. (Bijna) geen uitbreiding van meters voor een 

nieuwe supermarkt erbij in het centrum of voor detailhandel, horeca of andere 

dienstverlening/culturele functies. 

 Parkeren is verteren. Dat geldt niet alleen voor de horeca, maar ook meer bestedingen bij de 

ondernemers in het centrum van Bergen. Parkeren wordt aangesloten met huidige 

parkeergarage onder De Rustende Jager. Er komen ca. 100 parkeerplaatsen bij in het centrum 

van Bergen. Het plan voegt ca. 65 parkeerplaatsen toe aan het centrum van Bergen die ten 

goede komen aan de ondernemers / horeca in het centrum van Bergen. 

 De Zeven Dorpelingen verlaagt de verkeersdruk in het centrum van Bergen. 

o Door (zoals eerder genoemd) meer parkeergelegenheid. 

o Doordat de auto’s vanuit Alkmaar direct bij de bibliotheek de parkeergarage ingaan. 

o En de auto’s vanuit Bergen aan Zee of Schoorl kunnen naast de Deen de garage in.  

o Geen uitgang meer op de Dreef/Plein. 

 Voetgangersontsluiting vanuit bestaande parkeergarage onder de Rustende Jager naar Karel de 

Grotelaan / Kleine Dorpsstraat. Hierdoor blijft dit winkelgebied betrokken bij de rest van het 

centrum. 

 Het laden en lossen van Deen en Aldi wordt inpandig. Geen geluidsoverlast voor de ondernemers 

en bewoners in de omgeving. 

 Rooilijn plan is conform  de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 / het Haltermodel vastgesteld door de 

Raad. De Zeven Dorpelingen zorgt daarom voor maximale ruimte in de gewenste shared space.  

o Het straatje zonder naam is 4,9 meter breder dan ander plan; goed en veilig voor fietsers 

en voetgangers. Genoeg ruimte voor stalling van fietsen. 

o De entree zal 7 meter breder zijn dan het ander plan. Geeft open en ruim gevoel. 

o De Dreef/Plein is 4 meter breder dan andere plan. Dit zorgt voor een goede en veilige 

doorstroming van het verkeer naar Bergen aan Zee of Schoorl. 

o De stoep op de Dreef is 5,5 meter breder. Daar kan men vrij bewegen en met plezier 

winkelen. 

 Dorpse schaal, passend bij Bergen. Niet te hoog en goede aansluiting op Karel de Grotelaan.  
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Waarom geen samenwerking  
met het project In Harmonie? 

 Door behoud van Brandweerkazerne en Harmoniegebouw kan project In Harmonie nooit het 

aantal parkeerplaatsen maken die voldoende is om de parkeerdruk in het centrum Bergen op 

te vangen. Ook al zou dit met de parkeergarage centrum Bergen verbinden. 

 Het project In Harmonie genereert nieuwe ondernemingen en lost geen problemen op van 

bestaande ondernemers uit het centrum van Bergen. Ik wil met bestaande ondernemers van 

het centrum in Bergen een economisch impuls geven aan dit centrum. 

 De nieuwe functies van In Harmonie zorgen juist voor meer parkeerbehoefte naar het 

centrum, het verhoogt de verkeersdruk en zorgt ook voor de toename in het aantal lang 

parkeerders. 

 Ik vind, als bewoner van het centrum, de bebouwing van het project In Harmonie aan de 

Dreef teveel massa hebben en te ver naar voren gebouwd.  

 De openbare ruimte wordt erg klein/smal.  

 Er ontstaan teveel knelpunten met name voor voetgangers en fietsers. 

 Ik vind de puntige bouw van de panden niet mooi, teveel massa.  

 De panden bouwen de bestaande Harmonie en bloemenwinkel Nuyens volledig in. Dat 

laatste is juridisch gezien ook niet uitvoerbaar. 

 Tevens ben ik geen voorstander van een binnenruimte. Dit zorgt voor overlast. 


