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Betreft: Circuit Kiek in de Pot?  

Bergen op Zoom, 5 april 2021  

Geachte leden van het college,  

Vanuit bewoners van de wijk Kijk in de Pot krijgt onze fractie signalen van voortdurende 
ernstige overlast. Al jaren hebben deze inwoners last van geluidsoverlast vanaf de 
parkeerterreinen achter de bioscoop en achter de woonboulevard. Op de parkeerterreinen 
vinden straatraces plaats en is er voortdurende overlast van harde muziek door geluidsdragers. 
Door de inrichting van deze nieuwe wijk draagt het geluid ver en is de overlast onder inwoners 
groot. Ook Lijst Linssen heeft hier in het verleden aandacht voor gevraagd.  

Het terrein is eigendom van twee private eigenaren. Inwoners hebben geprobeerd in 
samenspraak met de eigenaren tot een oplossing te komen, maar ondanks vele pogingen heeft 
dit geen oplossing op lange termijn geboden. Het is de taak van de gemeente om zorg te dragen 
voor een veilige en comfortabele leefomgeving.  

Het heeft er echter alle schijn van dat dit probleem niet alleen bij de Kijk in de Pot speelt, maar 
bijvoorbeeld ook bij de parkeerplaats bij de Nettorama, zoals vermeld in de BNDeStem van 2 
april 2021. Dit is wat de Bergse VVD betreft een zorgelijke ontwikkeling.  

Overwegende het bovenstaande, heeft de Bergse VVD-fractie, conform artikel 36 R.O., de 
volgende vragen aan het college:  

  ⦁   Is het college op de hoogte van de overlast zoals hierboven omschreven?  
  ⦁   Hoe gaat het college handhaven op de hierboven geschetste overlast?  



⦁   Is het college bereid om in gesprek te gaan met de eigenaar van de parkeerterreinen 
bij De Zeeland om gezamenlijk aan een oplossing op lange termijn te werken? 
Hoe ziet het college deze samenwerking voor zich?  

Wij zien graag de reactie van het college tegemoet in deze vervelende casus.  

Met vriendelijke groet, namens de Bergse VVD,  

                                                
Dominique Hopmans  Jim Bernaards  Dave Lijmbach  
Fractievoorzitter  Burgerlid  Fractieassistent  

  


