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Inhoud schriftelijke vraag:

Onderstaande vragen stellen wij schriftelijk, met daarbij het dringende verzoek, de vragen op korte 
termijn te beantwoorden, daar deze ‘kwestie’ zeer actueel is. 

Op pagina 4 aanvraag vergunning kunnen wij lezen dat er zienswijzen kunnen worden ingediend 
wanneer een aanvraag ter inzage wordt gelegd, maar op pagina 10 kunnen wij lezen dat er geen 
zienswijzen kunnen worden ingediend, wanneer er sprake is van een reguliere procedure. Dit maakt 
het voor omwonenden niet eenvoudig, wanneer er wel en niet een mogelijkheid is om bezwaar te 
maken. 
1. Is dit uit te leggen?

Er is een parkeervraag voor 44 p-plaatsen, inmiddels is bij een nieuwe aanvraag duidelijk geworden 
dat dit er 54 worden, de huidige situatie biedt 17 plekken op eigen terrein. Op pagina 12, kunnen 
wij lezen dat de overige p-plaatsen 27, worden opgevangen in de openruimte rondom het kavel. 
Ook kunnen wij lezen: een bestaand tekort aan p-plaatsen op eigen terrein mag volgens het 
parkeerbeleid buiten beschouwing worden gelaten.
Er wordt gesproken over dubbelgebruik van p-plekken. Dit is heel praktisch wanneer dit ook 
uitvoerbaar is. De kringloopwinkel is 7 dagen per week geopend, de bedrijven eromheen niet. 
 In het parkeerbeleid kunnen wij lezen, dat bij functie wijziging, er op eigen terrein moet worden 
voorzien aan de p-norm.
2. Waarom wordt hier een uitzondering gemaakt?

De omliggende bedrijven, hebben allemaal p-plekken op privé terrein en dit zijn ‘open’ terreinen, 
waar hun klanten zo kunnen parkeren. 
3. Is er met hen overleg geweest om te voorkomen dat bezoekers van de kringloopwinkel hun 

auto op het terrein van de omliggende ondernemer parkeert? 

Het beleid van deze kringloopwinkel is 7 dagen per week geopend te zijn. Op het industrieterrein 
aan de Satellietbaan zijn inmiddels ook de nodige woonvergunningen afgegeven:
4. Voorziet de portefeuillehouder geen overlast voor de omgeving, de huidige bewoners van de 

Satellietbaan?

Er zijn zienswijze op deze aanvraag ingediend, maar de indieners hebben hier totaal geen reactie 
op gekregen. 
5. Is dit de gebruikelijke procedure?



In de vergunning aanvraag wordt geschreven dat er van het kruimelbeleid (pagina 17) gebruik 
wordt gemaakt en hierdoor de vergunning is verstrekt. 
6. Valt deze ondernemer, deze aanvraag onder kruimelbeleid?
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