
de Bergse VVD

t.a.v. J.C.J. Bernaards

Potterstraat 3 

4611NG Bergen op Zoom

Betreft: Zo gauw mogelijk sloop Ketrientje

Bergen op Zoom, 8 april 2021

Geachte leden van het college,

Al sinds jaren wordt de Vischmarkt als één van de parels van onze stad ontsierd 
door een leegstaande Ketrien. Nu, wat de VVD betreft was de gevel van de Ketrien 
sowieso een fout die de stad in 1929 gemaakt heeft. De noordelijke gevelwand van 
het plein, met kenmerkende panden die pasten in de architectonische en cultuur-
historische context van de rest van de Binnenstad, is afgebroken voor een 
karakterloze koud aandoende gevel van de Ketrien. Nu het geheel leeg staat is de 
situatie nog erger. Wat onze fractie betreft restaureert Bergen op Zoom zo snel 
mogelijk de oorspronkelijke noordelijke gevelwand van de Vischmarkt*, zoals ook 
voorgesteld in de tweede versie van het plan van Tante Louise. 

Waar in de media** wordt gesproken over omwonenden die vóór behoud van de 
gevel en het zusterhuis zouden zijn, is de algehele tendens onder die omwonenden 
wat onze fractie betreft duidelijk anders. Juist zij als binnenstadbewoners zien heus 
wel dat dit geheel geen monumentale status verdiend. Sterker nog, de overlast is al 
jaren zo groot, dat zij tijdelijke hinder door sloop- en bouwwerkzaamheden van 
harte voor lief zouden nemen. Niet alleen is het huidige pand bijzonder 
brandgevaarlijk; er heerst een ware rattenplaag in de omgeving, met de 
leegstaande Ketrien als bron. Onze fractie durft te stellen dat sloop vertragen de 
volksgezondheid in gevaar kan brengen.

Dit alles is nog los van de kansen die dit terrein biedt. De wooncrisis wordt, ook in 
onze stad, alsmaar erger, en er ligt een prachtig plan klaar waarbij niet alleen 



ouderen hun plek kunnen vinden in de Binnenstad, maar ook jongeren en 
middenklasse huizenzoekers. Dan ligt er nog het Pleinenplan, een door de raad 
goedgekeurd visiedocument waarin het geheel geen plaats meer heeft. Delen 
hiervan zijn reeds gerealiseerd. Er is al de kans dat het bouwen op deze locatie 
langer gaat duren vanwege archeologische vondsten die ongetwijfeld gedaan gaan 
worden. Er is dus wat haast bij. Wat ons betreft is het goed voor woningzoekenden, 
omwonenden en het aanzien van ons centrum in het geheel als alle gebouwen op 
het terrein (op de kapel na) op een zo kort mogelijke termijn tegen de vlakte gaat.

Vanwege het grotere goed wat dus met snelle sloop gediend is, zijn we blij dat de 
bezwaren ongegrond zijn verklaard. Een eerdere motie van de VVD om, in het geval 
van een puntenwaardering als college voor advies naar de gemeenteraad te 
komen, heeft het niet gehaald in de commissie. In dat verband heeft onze fractie de 
volgende vragen, conform artikel 36 R.O.

⦁ Vandaag heeft de rechter een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de 
gemeente niet hoeft in te gaan op ingediende bezwaren. Is er ook direct een 
sloopvergunning aangevraagd? En kan de Omgevingsdienst die, zoals bij de 
bijgebouwen van de Antoniusmolen is gebeurd, direct een sloopvergunning 
verlenen? En op die manier het pad naar een mooiere Vijfde Wijk versnellen?

⦁ Is er contact met Tante Louise over de omgevingsfactoren, en dan 
bedoelen wij de overlast op visueel gebied, de volksgezondheid (vanwege 
de aanhoudende rattenplaag), en veiligheid (brandveiligheid en zwervers) en 
uit dat oogpunt de vraag of zij direct een sloopvergunning willen aanvragen?

⦁ Heeft het college een plan van aanpak/tijdspad liggen met wat de stappen 
zullen zijn in het scenario wat zich nu voltrekt? Zo ja, kan het college die ter 
info verstrekken?

We zien de reactie van het college graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de gehele Bergse VVD,

Dominique Hopmans                Jim Bernaards                  Odin Wiersma

Fractievoorzitter                         Burgerlid                          Steunfractielid

*Zie bijgevoegde column Jim Bernaards op Kijkopbergenopzoom.nl, 6 april 2020.

**BNdeStem, "Naar rechter voor behoud Ketrientje", 3 maart 2021.






