
Stand van zaken ontwikkeling Dorpsplein Bergen 15 januari 2018 

Beste geïnteresseerde,  

Na de presentatie medio 2017 door drie architecten van hun visies op het Dorpsplein Bergen heeft het 
Q-team+ (bestaande uit o.a. architecten, stedenbouwkundige en inwoners van Bergen) hun 
enthousiaste voorkeur uitgesproken voor het ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond.

Structuurontwerp 
Dit ontwerp is voorzien van opmerkingen door het Q-team+. Bot Bouw is met De Zwarte Hond 
daarmee aan de slag gegaan. Het resultaat hiervan is verwerkt in het Structuurontwerp van de 
ontwikkeling Dorpsplein. Deze is te bekijken in de bibliotheek in Bergen. Deze concepten staan ook op 
de site. 

Dorpsplein Bergen komt op de plek van de huidige Bakemaflat en het voormalige NHKC-pand. Er is 
ruimte voor horeca op de begane grond en woningen op de verdiepingen, terwijl onder de bebouwing 
geparkeerd gaat worden. Er komen circa 25 tot 30 appartementen, variërend van één- of 
tweekamerappartementen van circa 60 m2 woonoppervlakte, tot drie- of mogelijk 
vierkamerappartementen in verschillende afmetingen vanaf 80 m2 woonoppervlakte.  

De tekeningen tonen het concept structuurontwerp. Uw mening hierover horen wij graag. 
Opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar info@botbouw.nl.   

Parkeeroplossing centrum Bergen 
Momenteel doet Bot Bouw in samenwerking met de Gemeente Bergen onderzoek naar de 
parkeeroplossing voor het centrum van Bergen. 

Mooi Bergen 
Tevens is op 19 december door de Gemeente Bergen een expositie in het kader van ‘Mooi Bergen’ 
geopend, waar de gemeente haar plannen laat zien met het openbaar gebied. De expositie ‘Mooi 
Bergen’ is gedurende drie maanden tijdens openingsuren te zien in de bibliotheek, Dreef 1. Daar staat 
een presentatiewand met impressies en plattegronden. Elke maandag en donderdag van 14:00-16:00 
uur (m.u.v. feestdagen) is er de mogelijkheid om een wandeling te maken door het nieuwe centrum 
met behulp van Virtual Reality techniek. Met een VR-bril waant u zich al in het toekomstige centrum 
van Bergen.  


