
              
 

Motie vreemd aan de orde van de dag – Bergeijkse Belevings Boulevard 
 
op grond van artikel 55 Reglement van Orde 
 
 
De gemeenteraad van Bergeijk, in vergadering bijeen op 30 juni en 2 juli 2020,  
 
Constaterende dat:  

• de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de inwoners van Bergeijk en voor de bezoekers en 
recreanten die onze gemeente graag aandoen; 

• er ruimte is voor meer evenementen en activiteiten op en rondom het Driehoeksplein;  

• de coronacrisis grote (financiële) gevolgen heeft voor de Bergeijkse ondernemers. 
 
Overwegende dat:  

• een Bergeijkse Belevings Boulevard (BBB) een bijdrage kan leveren aan een levendig centrum, waar 
inwoners en bezoekers kunnen recreëren; 

• En BBB ruimte meer biedt aan ondernemers om te ondernemen door middel van het uitbreiden van 
terrassen en het organiseren van activiteiten;  

• een BBB, op een goedkope manier, een bijdrage kan leveren aan het brengen van meer beleving op 
het Driehoeksplein 

• een BBB bijdraagt aan de doelstelling van Bergeijk om groene gemeente te willen zijn met een grote 
fietsambitie en het ontmoedigen van autoverkeer voor de korte afstanden. 

 
Verzoekt het college:  

• voor de straat Hof, vanaf nummer 82a tot en met nummer 18 een verbod voor gemotoriseerd verkeer 
in te stellen en de parkeerplekken beschikbaar te stellen bij een aanvraag vanuit ondernemers en 
organisaties als beleef Bergeijk als zij evenementen en activiteiten willen organiseren. Uitvoering altijd 
in overleg met de gemeente. 

• daarbij een uitzondering te maken voor aanwonenden, leveranciers en hulpdiensten; 

• onderzoek te doen of de parkeerplaatsen tussen de nummers 82a en 18 op te heffen zijn en de 
ondernemers de mogelijkheid te geven deze te gebruiken voor terrassen en activiteiten; 

• onderzoek te doen naar een nieuwe verkeerssituatie voor de straat Hof, vanaf nummer 82a tot en met 
nummer 18 een verbod voor gemotoriseerd verkeer in te stellen in samenspraak met ondernemers, 
omwonenden en andere belanghebbenden; 

• een raadsvoorstel voor het vervolg in te brengen in de gemeenteraad. 
  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van, 

 

 

 

GroenLinks-PvdA Bergeijk,        LPB,                              CDA Bergeijk,               VVD Bergeijk, 
Tim Sonnenberg                    Mark Verhoeven             Ben groenen                 Twan Jansen  

 


