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Geachte heer Van den Kieboom, 

Op 19 mei 2016 heeft u ons de volgende vragen gesteld. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. 

1. Hoeveel belangstellende partijen hebben zich hiervoor gemeld? 

Er hebben zich drie partijen gemeld waarbij het in één geval om een commerciële partij gaat. 

2. Met hoeveel van hen heeft u een gesprek gevoerd? 

Wij hebben uiteraard met alle drie de partijen gesproken. 

3. Wat is het resultaat van deze gesprekken? 

De gesprekken zijn zeer plezierig en positief verlopen. Wij zijn natuurlijk ook blij dat onze oproep uiteindelijk toch heeft 

geleid tot nieuwe initiatieven. Het is echter nog te vroeg in dit proces om u nu al concrete resultaten te kunnen melden. 

4. Zijn er verslagen gemaakt van deze gesprekken, zo ja dan wenst onze fractie deze verslagen in te zien. 

Er zijn van deze gesprekken geen verslagen beschikbaar. 

5. Wat heeft u afgesproken met belangstellenden over de vervolgprocedure? 

Het college zal verdere gesprekken gaan voeren met de belangstellenden en er zal worden onderzocht of de initiatieven 

kansrijk zijn. Er is afgesproken dat voor de zomervakantie een voorstel aan het college wordt voorgelegd over het 

stoppen van de exploitatie van de midgetgolfbaan. 

6. Wat betekent deze procedure voor het huidige gebruik van de baan? 

De baan blijft nu gesloten in afwachting van ons verdere onderzoek. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrijenhoek, 

A.M.A.VriienhoekO.bergenopzoom.nl of 0164-277657. 
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