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Datum : 14 april 2010 

 
   

Onderwerp : Hek bij Van Dooren 
 
 
Bij het raadsvoorstel, behandeld 30-3-2010, in het college heeft u op enkele punten 
toelichting gevraagd. Met dit memo ga ik in op uw vragen. 
 
Plaats Hek 
In overleg met Wijnhout is de plaats van het hek tot stand gekomen. Om de 
parkeerplaats niet af te sluiten voor auto’s  wordt het hek langs de parkeerplaats 
verschuifbaar. Zo blijft de parkeerplaats toegankelijk. (zie bijgevoegde 
tekening)memobijbv180 
 
Afspraak sleutelbeheer 
Wat betreft sleutelbeheer is er met de verschillende partijen overlegd om een 
sleutelkast aan het hek te hangen c.q. een sleutel van het hek te bezorgen. 
 
Afsluittijden 
Partijen hebben nog niet overlegd wat de afsluittijden zijn. Men verwacht tussen 8.00  
en 20.00 uur. In afspraken hierover is nog geen tijd gestoken omdat men het besluiit 
afwacht. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud van het hek is voor de eigenaar, i.c. de firma Van Dooren. 
 
Gevolg restperceel 
Het feit dat het terrein afgesloten kan worden heeft zeker geen nadelige gevolgen voor 
het restperceel. De toekomstige eigenaar van dit perceel krijgt ook een sleutel van het 
hek. 
 
Oplossing probleem 
Er is met de firma Van Dooren overlegd over de meest haalbare oplossing. Het feit dat 
het een gebouw is met zoveel docks maakt het niet mogelijk om een hek voor het 
gebouw langs te plaatsen. Derhalve lijkt deze afsluiting de beste oplossing. 
Verder blijkt dat ook de firma Wijnhout erg blij is met de afsluiting omdat men met 
zekere regelmaat constateert dat zich er ’s avonds en ’s nachts mensen ophouden die 
er niets te zoeken hebben. Dit kan men zien op de camerabeelden en aan het afval dat 
men vindt. 
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