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De fractie heeft de volgende vragen:

Enkele jaren geleden heeft de Rembrandtgalerij in het kader van de vitaliteitsacties een metamorfose

ondergaan. Helaas geldt dit niet voor de achterkant van deze galerij (Gerard Doustraat), waar

stelselmatig afual bij de ondergrondse containers wordt gedumpUbijgezet, en waar gebruikers van de

parkeerplaats struikelen over het zwerfafual. Het negatieve beeld wordt sinds kort versterkt door de

dichtgetimmerde panden boven de supermarkt.

Al sinds jaar en dag wordt gesproken over de ontwikkeling van dit gebied, over mogelijke verplaatsing

van het wijkhuis, over mogelijke verplaatsing van de supermarkt, maar de inwoners van de Westrand

merken weinig hiervan en zien met lede ogen de toenemende ontluistering van deze straat aan.

1. Het is bekend dat regelmatig overleg plaatsvindt met het bewonersplatform over de situatie

rond de Rembrandtgalerij. Kunt u aangeven of hierbijook bovengenoemd probleem aan de

orde komt. Graag een toelichting.

2. ls u meer bekend over een mogelijke bestemming van de dichtgetimmerde panden? Zln er

bijvoorbeeld concrete plannen of voorstellen van de eigenaars of mogelijke

projectontwikkelaars ? Ook hier graag een toelichting.

3. Ziet u op korte of middellange termijn verbetering van de situatie in de Gerard Doustraat?

Waaruit zou deze mogelijke verbetering kunnen bestaan?
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Het bovengenoemde probleem van verloedering achterzijde Rembrandtgalerij is ook benoemd
in overleggen met het bewonersplatform. Daarbij ging het meer om overlast van sommige
winkels in de galerij, dan om het onderhoudsniveau van het groen en grijs in het openbaar
gebied. De insteek was om het onderhoudsniveau op te hogen zodat bewoners minder
geneigd zijn om te vervuilen. Ook was de insteek om ALWEL hierbij te betrekken in het kader
van afualinzameling. Dit wordt in gang gezet. Duidelijk is wel dat dit een proces is wat tijd zal
vergen.
Het ondezoek naar de herbestemming loopt al enkele jaren. Gemeente is hierbij sterk
afhankelijk van de externe eigenaar/ontwikkelaar. De afgelopen periode was er positief overleg
over herbestemming van de panden en de financiële haalbaarheid. Recent is gebleken dat de
panden zijn verkocht aan een nieuwe eigenaar. Deze kent de plannen en heeft aangegeven
mee te willen denken in de realisatie van de plannen. ln grote lijnen gaat het om het

verplaatsen/vergroten van de Jumbo supermarkt naar een geschikte plek om de
Rembrandtgalerijte versterken en om een goede invulling van de leegkomende locatie zodat
we deze plek goed achterlaten. De vergroting van de Jumbo past in gemeentelijk beleid en
deze kan dan ook fungeren als voorziening voor de wijk Stadsoevers. Hierdoor wordt het
buurtcentrum van Westrand een echt wijkcentrum voor de hele wijk. Dit zal een positief effect
hebben op de winkels in de Rembrandtgalerij en het behoud van de voorzieningen in de
Westrand. Het schuiven van de functies is een behoorlijke opgave. Als het college
tot overeenstemming komt met de ontwikkelaar en andere betrokken partijen kunnen we uw
raad nader informeren. De venvachting is dat we medio dit jaar meer kunnen melden.
Er wordt vanuit gemeentezijde reeds handhaving ingezet om de overlast te verminderen. De
Rembrandtgalerij kent echter geen winkeliersvereniging dus daardoor is het moeilijk om ook
samen met de winkeliers de overlast te verminderen. Aan de nieuwe eigenaar zullen we vragen
of hij mee kan denken in het verbeteren van de uitstraling van de leegstaande woningen. De
níeuwe eigenaar zal op korte termijn (april/mei) de woningen en Jumbo supermarkt op willen
knappen zodat hij de woningen kan verhuren en de uitstraling tot aan herontwikkeling verbetert.
Daarmee wordt een eerste positieve ontwikkeling in gang gezet waar hopelijk op
voortgeborduurd kan worden in de verdere herontwikkeling.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van
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