
‘ Meneer Schrama, wanneer gaat 
de bouw nu eindelijk beginnen?’
BEGIN NOVEMBER STELT DE GEMEENTERAAD VAN BERGEN DE WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN VAST MET 

BETREKKING TOT HET NIEUWBOUWPROJECT ‘DE 7 DORPELINGEN’ IN HET CENTRUM VAN BERGEN. DAARMEE 

WORDT EEN BELANGRIJKE STAP GEZET RICHTING HET VERLENEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING 

WAARMEE DE REALISATIE VAN DIT MOOIE PLAN HET GROENE LICHT KRIJGT. EN ALS HET AAN DE MEESTE 

BERGENAREN LIGT, MAG DE BOUW NU EINDELIJK WEL EENS EEN KEER GAAN BEGINNEN.
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“Dat is tenminste wat ik steeds vaker hoor in 

het dorp en van mensen om mij heen’’, zegt 

initiatiefnemer en ondernemer Lex Schrama. 

“Mensen zijn enthousiast over de plannen en 

ook wel een beetje klaar met al het gedoe 

er omheen. Bovendien hebben we in de 

afgelopen periode alles gedaan om het plan 

aan te passen en te verbeteren op basis 

van de zienswijzen die zijn ingebracht en 

op merkingen die zijn geuit. We hebben 

overal ruim de tijd voor genomen en alle 

procedures zijn zeer zorgvuldig doorlopen. 

Onderzoeken met betrekking tot archeolo-

gie, bodem en verkeer zijn afgerond en er is 

zelfs een vleermuizenonderzoek uitgevoerd 

dat welgeteld 9 maanden heeft geduurd. 

Het ontwerp dat er nu ligt, voldoet aan alle 

voorwaarden. Daarom verwacht ik dat de 

raad er een klap op geeft.’’

WAAROM AL DEZE INSPANNINGEN?

‘Zonder wrijving geen glans’ is een bekend 

gezegde en dat er wrijving is geweest rond 

deze locatie, valt niet te ontkennen. Toch 

is Lex Schrama optimistisch over de voort-

gang. 

“Ik ben van nature een optimistisch mens 

en heb altijd een positieve kijk op het leven. 

Daarom ga ik graag uitdagingen aan. Ik ben 

nu 65 jaar en wil nog één keer iets moois 

neerzetten in ons dorp. Inmiddels hebben 

we er alles aan gedaan om een zo goed 

mogelijk ontwerp neer te leggen dat niet 

alleen esthetisch verantwoord is, maar ook 

fi nancieel deugt en in alle opzichten toe-

komstbestendig is. Het gaat om een fl inke 

investering en we realiseren dit plan voor 

eigen rekening en risico. We geloven er in 

‘ Het wordt tijd om de 
knoop door te hakken.’

en dat is ook de reden dat we hier al onze 

energie instoppen.’’

HARDWERKENDE ONDERNEMER

Toch gebeurt er nog van alles voor en achter 

de schermen en zijn mensen actief bezig 

de publieke opinie alsnog te beïnvloeden. 

“Natuurlijk krijgen we dat mee en daar 

reageren we ook op als dat nodig is’’, geeft 

Lex Schrama aan. “Het is een betrekkelijk 

kleine groep mensen die volhardend bezig is 

om het plan te dwarsbomen, de voortgang 

te frustreren en daarmee tijd te winnen in 

de hoop dat van uitstel misschien wel afstel 

komt. En daarbij gaat het al lang al niet meer 

over de inhoud van het bouwplan, maar 

wordt gezocht naar elk detail om zand in 

de motor te strooien. Daar word ik wel eens 

wat treurig van. Ik ben een hardwerkende 

ondernemer die zijn nek uitsteekt en het 

beste met zijn dorp voor heeft. Met de boel 

te vertragen en te proberen het hele proces 

weer van voren af aan te laten beginnen, 

daar gaat echt niemand in Bergen blij van 

 worden en staat er over 10 jaar nog steeds 

niks. Daarom is het goed dat er nu duide-

lijkheid komt en de raad een besluit neemt. 

Maar nogmaals, ik probeer me vooral te 

concentreren op het over de streep trekken 

van dit plan. En ik ga er vanuit dat ons dat 

gaat lukken.’’

AANPASSINGEN

Op verzoek van de gemeente Bergen en 

op basis van de verschillende ingebrachte 

zienswijzen is het ontwerp op diverse onder-

delen aangepast. Dit alles is opgenomen in 

de laatste uitwerking van De 7 Dorpelingen. 

“Het gaat te ver om ze hier allemaal tot in 

detail te noemen,’’ zegt Schrama, “maar een 

paar opmerkelijke zaken kunnen we wel 

aanduiden. Zo is het entree van de parkeer-

garage verschoven richting de Dreef. Je 

komt daardoor straks Bergen binnen door 

een groene laan en kunt meteen linksaf slaan 

naar de parkeergarage. Op die manier wordt 

de verkeersdruk in het dorp verlaagd, omdat 

mensen meteen kiezen voor een onder-

grondse parkeerplaats en niet onnodig door 

het centrum rijden. Het Pandje Strijklicht is 

een verdieping lager, de gevel van Villa in het 

Bos is smaller gemaakt, de Schuur bij Nacht 

is een kleiner gebouw geworden en het 

ontwerp van het Harmoniegebouw is kleiner 

gemaakt en aangepast aan wensen van de 

toekomstige gebruikers. Er worden kunst-

vitrines geplaatst bij Chaperon en Pandje 

Strijklicht en over het algemeen is er meer 

ruimte ingepland voor groen. Het totale 

plangebied is kleiner geworden. Ook is de 

voortuin van de Schuur bij Nacht vervallen 

ten gunste van een breed trottoir. Kortom, er 

is alles aan gedaan om de inzichten zo dicht 

mogelijk bij elkaar te brengen en daarin zijn 

we zeker geslaagd.’’


