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tezake overlast supermarkt Gastelseweg

Edelachtbare dames en heren,

Van de heren Brouwers en Van Gestel, lid van de gemeenteraad voor de fractie VLP, ontvingen wij
d.d. I augustus 2016, de volgende vragen.

Sinds 2015 ondervinden bewoners van de Gastelseweg last van de Poolse supermarkt aan de
Gastelseweg welke in de ogen van de VLP daar nooit een exploitatievergunning had mogen
krijgen. Diverse keren heeft de VLP middels 24- uursvragen hier aandacht aan besteed, maar tot
dusverre heeft dit niet tot enig positief resultaat voor de bewoners van de Gastelseweg geleid.
Een kleine opsomming van de problemen in het kort.

1. Bezoekers van de supermarkt parkeren hun auto's overal waar het niet mag
2. Dagelijks is er zwerfafval (blikken pools bier, flesjes wodka, lege pakjes sigaretten en ander

zwerfafval op de trottoirs en in de tuinen van de omwonenden
3. Klanten van de supermarkt urineren tegen heggen, garages en tegen de voordeuren van

huizen
4. Discussies en vervelende incidenten als omwonenden de desbetreffende klanten aanspreken

op hun gedrag of verzoeken de auto uit de tuin te verwijderen of van de oprit, zodat zij zelf van
hun eigen terrein af kunnen met als consequentie dat deze omwonenden zich totaal niet prettig
voelen onder de dreigende sfeer

5. Fietsen worden voor de voordeur van de bewoners gestald
6. Bewoners hebben continu geluidsoverlast van het installatiesysteem op het dak van de

supermarkt.

Een aantal weken geleden zijn er door team Toezicht en Handhaving terplekke controles
uitgevoerd. De gedane controles voorzagen erín dat drie ambtenaren in kostuum naast de
supermarkt stonden om te kijken naar het parkeergedrag van de bezoekende klanten van de
supermarkt in de reguliere werktijd van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het zal u dan niet verbazen dat
met zoveel controle ambtenaren naast de supermarkt er dan ook niet of nauwelijks op foutpar-
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keerders zou worden bestraft. Echter na 17.00 uur nemen de problemen inzake de overlast weer
volop toe maar is het team Toezicht en Handhaving in geen velden of wegen meer te bekennen.

Afgelopen weken zijn door diverse omwonenden meermaals diverse mails inzake de overlast naar
de gemeente gestuurd zonder dat hierop een reactie is gekomen. Verder is triest te moeten
constateren dat vanuit de eigenaar en van de exploitant van de supermarkt nooit enige actie is
ondernomen om de overlast te beperken. Voor de omwonenden, welke jarenlang keihard voor hun

centjes hebben gewerkt en in hun huis hebben gestopt, zal dit ook nog extra nadelige financiële
gevolgen opleveren als zij hun huis willen verkopen, want ja wie wil er nu naast of tegenover een
Poolse supermarkt wonen met alle ellende van dien?

De VLP heeft omtrent bovenstaand verhaal grote zorgen over de ontstane situatie en leefbaarheid
in de wijk en heeft dan ook de volgende vragen.

1. ls het college het ermee eens dat de ondervonden overlast van de Poolse supermarkt aan de
Gastelseweg op korte termijn opgelost díent te worden?

2. Wat en wanneer gaat het college nu eens "daadwerkelijk" iets aan de overlast doen?

Wij beantwoorden de vragen als volgt

Overlast, waar dan ook in onze gemeente, pakken we altijd aan en proberen we structureel op
te lossen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de overlast die door de door u aangehaalde
bewoners aan de Gastelseweg wordt ondervonden. Overigens willen we u erop wijzen dat, in

tegenstelling tot hetgeen u in de introductie op uw vragen stelt, geen exploitatievergunning
nodig is voor het starten van een supermarkt.
Politie en gemeentelijke toezichthouders hebben de laatste tijd de controles op (parkeer)
overlast aan de Gastelseweg fors geintensiveerd, zie hierna. Doel is enerzijds om
foutparkeerders en anderen die voor hinder en overlast zorgen te beboeten voor hun gedrag
(repressie) en anderzijds om een gedragsverandering te bewerkstelligen zodat dit hinderlijke
(parkeer)gedrag duidelijk afneemt (preventie). ln de periode van 10 tot en met 31 augustus
2016 zijn in dat kader ruim 50 controles uitgevoerd en is driemaalverbaliserend opgetreden.
Deze aanpak wordt gecontinueerd. Daarnaast wordt ook gekeken naar overige oplossingen:
verkeerstechnische aanpassingen zijn inmiddels gerealiseerd (paaltjes zijn neergezet op een
trottoir waar veel werd geparkeerd, kruizen zijn (her)schilderd en een fietsenrek is geplaatst)
en er is getracht een mediationtraject op te starten. Helaas wilden niet alle bewoners daar aan
deelnemen. Verder is de uitbater van de supermarkt expliciet gewezen op zijn zorgplicht voor
het directe gebied rondom zijn winkel welke voortvloeit uit het Activiteitenbesluit milieubeheer
(artikel 2.13). Hierin is bepaald dat de exploitant zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen
of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd
binnen een straal van 25 meter dient te verwijderen. Bij constatering van het niet naleven van
de zorgplicht kan een bestuurlijke herstelsanctie (bestuursdwang of dwangsom) worden
opgelegd

Hoogachtend,
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