
Betreft stand kr|r/ 44444r! en on|ikkelinn Fordmtoq|m
 Geacht College en Gemeenteraad,
 Zoals bij u bekend is de Wijkraad ''Oostduin'' betrokken geweest bij de mogelijk aanpassing
 van het bestemmingsplan Fordmuseum , Destijds is in de krant een publicatie geplaatst
 van een bestemmingsplanaanpassing waarbij de Gemeente de bestaande situatie gelegaliseerd
 zou willen zien. Er stond nadrukkeiijk in dezelfde aanvraag vermeld dat één en ander in overleg
 met en zonder overlast voor de buut't plaats zou moeten vinden. Aan deze situatie van overleg
 lijkt nu een abrupt en éénzijdig einde te zijn gekomen.
 De wijkraad is gedurende een Iange periode (ongeveer 2 jaar) in gesprek geweest met de
 Wethouderts) en het Fordmuseum. Dit overleg was nog gaande totdat Wethouder van
 Griensven de wijkraad verzocht langs te komen voor een overleg. In dit overleg werd de
 Wijkraad medegedeeld dat het overleg gestopt werd en dat de Gemeente alleen de APV van
 toepassing liet zijn. Dit had als resultaat dat de omwonende alleen terug konden
 vallen op handhaving door de gemeente in geval van overlast, Het Fordmuseum mocht hiermee
 op alle dagen van 6.00 uur in de ochtend tot 1.00 uur in de nacht activiteiten ontwikkelen.
 Door mij is destijds al aangegeven dat deze gang van zaken absoluut onjuist was en dat de
 gemeente hiermee weg liep voor haar bestuursverantwoordelijkheid. De heer van Griensven gaf
 hierna aan dat het allemaal door een jurist bekeken was en dat hij voor de volle 100% achter dit
 besluit stond.
 Op 9 juni 2011 is er vewolgens door de Gemeenteraad een informatieavond georganiseerd
 waarop alle partijen hun visie op de zaak konden toelichten. Omdat er op dat moment een
 handhavingsverzoek liep van een omwonende is toen afgesproken dat de Raad na afloop
 hiervan een standpunt zou bepalen en hierover in contact zou treden met de wijkraad.
 Inmiddels is gebleken, na een zitting en uitspraak van de geschil- en beroeps
 commissie, dat de door Wethouder van Griensven aangegeven (non) oplossing juridisch
 vokomen onjuist is en derhalve ook niet houdbaar.
 De wijkraad heeft vernomen dat de Wethouder hierover op 3 januari 2012 inmiddels
 overleg heeft gehad met het Fordmuseum. Dit overleg heeft er in geresulteerd dat er op
 16 januari 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met als nevenfunctie horeca is
 ingediend.
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+ Waarom hebben noch de Wethouder noch de Raad of Ieden van de raad (zoals
 destijds toegezegd) contact opgenomen met de Wijkraad na de uitspraak van de
 commissie?
 Sef door de gemeente in januari 2011 ingenomen standpunt blijkt feiteléik onjuist.
 Waarom is dit niet naar de Wijkraad gecommuniçeerd? Mede gezien de
 voor geschiedenis zou een schriRelùk excuus naar onze mening op z#'n Jl/aats zijn.
 . Waarom |ICXeS de wethouder wel met het Fordmuseum gesproken en is er gelijk
 daarna door het Fordmuseum een omgevingsvergunning aangevraagd zonder
 eerst met de Wijkraad te overleggen? Wederom laat de Wethouder & de Raad de
 omwonende hiermee in de Hkou staan'' en dit Iijkt zn# niet de manîer om als bestuurlder)
 om te gaan met de mensen die uiteindelqk deze Volksve4|enw|rdigers gekozen
 hebbent Volgens de Wijkraad zqn bestemmingsplanprocedures er toch om de
 inwoners van Teer?' Wijk te beschermen tegen ongewenste on|ikkelingen?
 + Waarom hebben de namens de Gemeente aanwezige ambtenaren tijdens de hooaitting
 van de bezwaarcommissie niet de juiste informatie verstrekt en een valse onjuiste
 voorstelling van zaken gegeven? Na een vraag van een commissielid over de omvang
 van de horeca werd aangegeven dat het en deze situatie om ongeveer 250m2 ging. Er
 Iigt nu een aanvraag voor 830m2?? Is hierdoor vanuit het oogpunt van exploitatie nog wel
 sprake van een nevenfunc|e horeca?
 Wij roepen zowel de Wethouder alsmede de Gemeenteraad op hun verantwoordelijkheid richting
 bewoners te nemen in dit dossier en de Wijkraad te betrekken bij de verdere toekomstige
 on|ikkeling bij de aanvraag van de omgevingsvergunning van het Fordmuseum.
 Graag vernemen wij uw schriftelijke reactie op dit schrijven.i
 Indien door u gewenst zal ik graag een nadere persoonlijke toelichting verstrekken op dit schrijven.
 Sï
 Bpdankt,yoor uw aandacht en tijd!
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 . Met vriendelijke gfoet,
 Wiflenàt Balçx
 tijdelijk voorzitter
 Wijkraad ''Oostduin''
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