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Onderwerp: Vragen Hoofdkwartier Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Vastgoed í 
Grondzaken

Bijlage(n)

Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 6 maart 2018 stelt u ons vragen over het voormalige Hoofdkwartier aan de Rembrandtstraat te Borgvliet. 
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vraag:
1. Heeft u bij de verkoop van het voormalige Hoofdkwartier met de koper en ontwikkelaar afspraken gemaakt over 

het parkeren van voertuigen van de toekomstige bewoners van de geplande appartementen?
2. Zo ja, waaruit bestaan deze afspraken?

Antwoord:
Het realiseren van 6 appartementen aan de Rembrandtstraat 71 levert een parkeerbehoefte van 8 parkeerplaatsen op. 
Initiatiefnemer is voornemens 13 parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Dit voldoet ruimschoots aan de norm 
die in de parkeernota is genoemd.

Vraag:
3. Zo, neen, hoe stelt u zich de toekomstige parkeersituatie voor in en rondom de Rembrandtstraat?
Antwoord:
N.V.T.

Vraag:
4. Is dit voor u aanleiding om de aanvankelijke herschikking van parkeerplaatsen rondom de voormalige kerk 

(waarvan nu al duidelijk is dat dit onvoldoende zal zijn met de enige tijd geleden gepresenteerde plannen) te 
herzien?

Antwoord:
De parkeersituatie binnen Borgvliet is een regelmatig besproken onderwerp, zowel bij de reguliere contacten met 
omwonenden als bij de afstemming van nieuwbouwplannen.
De benodigde parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd. Dit betekent dat de aanvankelijke herschikking van 
parkeerplaatsen rondom de Antonius Abt op basis van dit bouwplan niet herzien hoeft te worden.
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek- 
de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom 
narrťenġ het college,

Dhr A.J.M. 
wethouder.

Coppens


