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Onderwerp Aanvultende vragen overtast Poolse supermarkt

Gastelseweg

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee
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Wij danken het college voor de antwoorden op onze vragen van 26 meijl

ln de beantwoording op vraag 5 inzake de mediation training geeft u aan dat op verzoek van

de eigenaar van het pand een mediation traject wordt gestart.

Vanuit de omwonenden aan de Gastelseweg krijgen wij êchter geluiden dat dit initiatief juist

vanuit de gemeente is geìnitieerd.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen

1. Van wie is nu daadwerkelijk het voorgenomen mediation traject afkomstig?

2. Met welk doel en met welk resultaat wil het college dit mediation traject ingaan?

Namens de fractie van de VLP,

Wilbert Brouwers en Aruven van Gestel



Wij beantwoorden uw vragen 1 en 2 als volgt

Het verzoek om mediation is afkomstig van de (adviseur van de) eigenaar van het pand.

Naar aanleiding van de bezwarenprocedure inzake de invorderingen van de dwangsommen heeft hij
verzocht het eerder ingezette traject van mediation (gesprek van mei 2015) voort te zetten. Wij
hebben dat gesprek destijds overigens niet gezien als een vorm van mediation, maar meer het tot
elkaar proberen te brengen van partijen (omwonenden en de supermarkt).

Op het verzoek om mediation hebben wij de omwonenden gepolst of er behoefte was aan een
vervolggesprek. Aan de hand van de uítkomsten van dit gesprek zou bepaald worden of het haalbaar
is om regelmatig met partijen aan tafelte gaan om klachten en dergelijke te bespreken, in de hoop de
klachten te verminderen en wederzijds begrip te kweken. Dit betreft overigens ook geen formeel
mediationtraject.

De omwonenden zijn dus verzocht om aan te geven of er interesse was voor een dergelijk gesprek.
Dat leek het geval. Echter, op het geplande tUdstip zijn enkel de vertegenwoordigers van de
supermarkt en de eigenaar van het pand verschenen. Vooralsnog is besloten dit traject niet voort te
zetten.
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