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Roosen daa lsetiist
24uursvraag

commissie omgeving

Aan: Het College

Datum: 11 augustus 2015

Betreft: Overlast Molenstraat

Via een aantal bewoners van de Molenstraat ontvingen wij een uitgebreide lijst met
klachten over zaken welke de leefbaarheid sterk verstoren en gevaarlijke situaties
veroorzaken. Onderstaand een korte samenvatting:

Een doorn in het oog vormt de situatie rondom de twee Poolse supermarkten Swojska
Chata en ODRA. Problemen worden veroorzaakt door vrachtwagens welke de
winkels bevoorraden (waar eigenlijk geen plaats voor is) vanaf de Molenstraat. Dit
veroozaakt gevaarlijke situaties voor passerend verkeer, opstoppingen en

ergernissen. Ook bezoekers van de twee winkels parkeren vaak kris/kras hun auto's

op de stoep, voor uitritten, brandgangen of gewoon op de weg. Daarnaast is er sprake
van enorme vervuiling, openbaar urineren, dronkenschap, harde muziek vanuit de

auto's en ronkende motors. Aangezien de winkels dagelijks lot 22.00 uur open zijn

duurt de overlast tot minimaal deze tijd.

Bij de snackbars lsis en Molenaar doen zich gelijksoortige situaties voor. Ook op
andere plekken in de Molenstraat, (o.a. bU het historische straatje richting het
Koetshuis) kan men ongezien illegale zaken ondernemen en rotzooi achter laten,
hetgeen ook gebeurt. Voorts wordt geklaagd over het parkeren voor de entree van
Hogestede hetgeen eigenlijk een branduitgang is.

Daarnaast wordt opgemerkt dat vooral bij goed weer groepen Polen zich bezatten op
en samenscholen rondom geplaatste bankjes in de Molenstraat.

De Roosendaalse Lijst heeft onderstaande vragen hierover:

1. Bent u bekend met de beschreven situaties en zo ja, wat vindt u hiervan?

2. lndien ja, bent u al in gesprek met de winkeliers om te komen te oplossingen?

3. Bent u bereid op te treden/te handhaven tegen deze gevaarlijke en overlast-
gevende situaties en zo ja wanneer, hoe en in welke frequentie?

4. Geschiedt e.e.a. conform het thans vigerende bestemmingsplan?
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5. Klopt het dat er geen gebruik kan worden gemaakt van veilige bevoorrading-

plekken t.b.v. de Poolse winkels met grote vrachtauto's? Zo ja, kunt u deze

alsnog creëren of anderszins zorgdragen voor een meer veilige situatie?

Fractie Roosendaalse Lijst, Sjef van Dorst en Eric de Regt.

Geachte heer Van Dorst en heer De Regt,

Hierbij het antwoord op de door u gestelde vragen:

Vraaql:
Wij hebben recentelijk een melding ontvangen over deze situatie. De situatie zal
ter plaatse worden beoordeeld en waar mogelijk zal bestuursrechtelijk en/of
strafrechtelijk worden opgetreden. Eerder is een melding binnengekomen over het
foutief parkeren, hetgeen geleid heeft tot 17 controles, zowel 's ochtends, 's
middags als's avonds in de periode van 29 meitot 7 augustus 2015. Daarbij is
nimmer een overtreding geconstateerd. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat er
nimmer sprake is van foutief parkeren, deze controles blijven immers een
momentopname.

Vraao 2 en 3:
Uiteraard worden de winkeliers benaderd indien er sprake is van
bestuursrechtelijke overtredingen. Maar ook de zaken waartegen geen
bestuursrechtelijke handhaving mogelijk is, zijn kenbaar gemaakt aan de
winkeliers. Waar mogelijk zijn wij vanzelfsprekend bereid om handhavend op te
treden. De komende periode zullen wijter plaatse extra controles uitvoeren. Daar
waar mogelijk zullen wij ook verbaliserend optreden.
Er heeft op 26 augustus een gesprek plaatsgevonden met de winkeliers. Hierbij is
een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en goed ondernemerschap
van de exploitant. Zo hebben de winkeliers voorgesteld om, in samenwerking met
de gemeente, een lijst van gedragsregels op te stellen voor hun klanten in de
Nederlandse en Poolse taal. Deze lijst met gedragsregels kunnen ze dan uitdelen
aan de bezoekers van hun winkel en hen op de naleving ervan wijzen.

Vraaq 4:
Ja, de vestiging van de supermarkten past binnen het vigerende bestemmingsplan

Vraaq 5:
Deze situatie zal op korte termijn door onze verkeersdeskundige worden
onderzocht en beoordeeld.
uiteraard genomen worden

lndien nadere maatregelen nodig zijn, llen die
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