(ADVERTORIAL)

de zeven dorpelingen
HARMONIELOCATIE, BERGEN

´Het is geen kwestie meer van
even knippen en plakken...´
NA DE BEËDIGING VAN DE NIEUWE GEMEENTERAAD IN BERGEN IS DOOR DE FORMATEUR VAN DE OP DAT MOMENT BEOOGDE
COALITIE EEN OPDRACHT VERSTREKT AAN HET ZOGEHETEN EXPERTTEAM ONTSLAKKEN/VERSNELLEN OM ONDERZOEK TE DOEN
NAAR EEN ALTERNATIEVE INVULLING VAN DE HARMONIELOCATIE IN HET CENTRUM VAN BERGEN. DAT FEIT OP ZICH IS AL
OPMERKELIJK. IMMERS: EEN EXPERTTEAM DAT ALS DOEL HEEFT OM VASTGELOPEN PROCESSEN WEER OP GANG TE BRENGEN,
WORDT INGEZET OM EEN ZO GOED ALS VOLTOOID PROCES TERUG TE DRAAIEN.
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