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Geachte heer Baks, 

Onlangs heeft u een antwoord ontvangen op uw brief van 8 juni 2015 met kenmerk PB/15033 over het verdwijnen van 

de Katarina bar op het Sint Catharinaplein te Bergen op Zoom. Deze briefis op 19 juni 2015 aan u verstuurd. Per abuis 

is in deze brief een zinsnede opgenomen die niet klopt. Ik wil u daarom vragen de eerder verzonden brief als niet 

geschreven te beschouwen en deze brief als antwoord op uw brief te zien. 

Vragen 

1. Wat doet de gemeente Bergen op Zoom momenteel om zorg te dragen dat de binnenstad weer bruist en levendig 

wordt? 

Antwoord: 

Het bruisend en levendig houden van de binnenstad is niet alleen de taak van de gemeente maar ook een van de 

ondernemers die gevestigd zijn de stad. Een goed voorbeeld van een dergelijk ondernemersinitiatief is het vlindertuin . 

initiatief vanuit de ondernemers die gevestigd zijn in het vierkantje. Door het plaatsen en ophangen van meerdere 

bloembakken worden deze straten opgefleurd. Daarnaast worden er jaarrond evenementen in de binnenstad 

georganiseerd die bijdragen aan de levendigheid in de stad. 

2. Vind uw college dat de pleinen in Bergen op Zoom horeca vrij moeten worden? 

Antwoord: 

In het Beleidsplan Binnenstad, wat in 1996 is vastgesteld, is bepaald dat de cafés voornamelijk geconcentreerd zouden 

moeten worden op de Grote Markt, Beursplein en Sint Catharinaplein. Overwegingen die ten grondslag lagen aan deze 

keuze waren dat horeca op pleinen minder conflicterend is met de woonfunctie, dan in de straten. Bovendien sluit het 

goed aan op de ontmoetingsfunctie die pleinen vanouds hebben en er tevens ruimte is voor het aanbrengen van 

terrassen, hetgeen de levendigheid vergroot. Dit plan is in de jaren na 1996 geëffectueerd. 

Aanvullend op dit beleidsplan is in de raadvergadering van 29 januari 2009 het Pleinenplan Stadskern Noordoost 

vastgesteld. In dit plan is bepaald dat horecafunctie van het Sint Catharinaplein wordt losgelaten en onder andere de 

hinderlijke "natte" horeca, de cafés, in principe dan ook zoveel mogelijk dienen te worden verwijderd, dan wel om te 

vormen naar restaurants en daghoreca. Als gevolg van deze beleidskeuze zijn in de afgelopen jaren een aantal 

overlastgevende horecabedrijven op dit plein aangekocht (met behulp van een provinciale subsidie) en doorverkocht 

aan de woningbouwvereniging Stadlander, welke deze daarna heeft verbouwd tot woningen. Wel wordt in het hiervoor 
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beschreven plan de mogelijkheid opengehouden tot vestiging van daghoreca en/of restaurants op de locatie van het 

zorgcentrum Catharina aan het Sint Catharinaplein. 

3. Vind uw college dat het "funshop" gehalte wordt bevorderd door het verschralen van de horeca in de binnenstad? 

Antwoord: 

Wij zijn als college niet van mening dat de horeca in de binnenstad verschraalt, maar dat er eerder een verandering 

plaatsvindt. De traditionele cafés zijn geconcentreerd rondom de Grote Markt en het Beursplein, terwijl op andere 

locaties in de binnenstad andere horecavormen zich hebben gevestigd. Dit zijn bijvoorbeeld horecavormen die hun 

openingstijden gelijk houden aan die van de winkels of geïntegreerd zijn in bestaande winkels. Deze andere vormen 

hebben juist een positief effect op het funshop gehalte. 

4. Vind uw college dat er voldoende en genoeg gevarieerde uitgaansgelegenheden zijn? 

Antwoord: 

Van de traditionele horecavormen zijn er in de binnenstad voldoende aanwezig, terwijl bijvoorbeeld een goed 

visrestaurant, of een café wat zich echt richt op jongeren tussen de 16 en 20 jaar juist ontbreekt in het huidige horeca 

aanbod. Wij zijn als college echter niet de beslisser bij de keuze welke vorm horeca iemand begint, wel zullen wij een 

initiatief voor deze doelgroep toejuichen. 

5. Hoort dit pand niet zowel tot het materiële als immateriële erfgoed van Bergen op Zoom? We zijn wel erfgoed 

gemeente 2015? 

Antwoord: 

Het pand Sint Catharinaplein 8, waarin de Katarina Bar is gevestigd, is een rijksmonument en heeft dus een 

beschermde status. De nieuwe eigenaar dient bij de herontwikkeling van het pand deze status te respecteren. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726. 
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