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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

ln februari 2019 hebben bewoners van de Gastelseweg en Jacob van Heemskerckstraat hun zorgen

aan het college overgebracht m.b.t. de uitbreiding van de Poolse supermarkt en de overlast die zij

ervaren. Hierop is besloten om een mediation-traject te starten met de exploitant van de supermarkt,

bewoners en in later stadium de gemeente. ln december 2019 heeft er opnieuw een gesprek

plaatsgevonden met omwonenden. De supermarkt wil gaan uitbreiden met een extra winkel, welke er
praktisch naast zal komen te liggen.

Bewoners hebben aangegeven te ervaren dat er van de beloftes die door de exploitant zijn gedaan

om de overlast te verminderen maar weinig is terechtgekomen en dat de exploitant vindt "dat alles

wat buiten de supermarkt plaatsvindt een gemeentelijke aangelegenheid is".

Daarnaast is vanuit de gemeente onderzocht of er alternatieven beschikbaar waren om deze

supermarkt elders te plaatsen, wat helaas nog niet gelukt is.

ln het 4de kwartaal van 2019 is het contract met de exploitant van de supermarkt voor 5 jaar verlengd

waarop de omwonenden aan het college gevraagd hebben om 2 handhavingstrajecten op te starten

met betrekking tot het realiseren van parkeerplaatsen en het verwijderen van de koelinstallatie op het

dak. De exploitant heeft inmiddels laten weten dat hij het pand van de oude meubelhal heeft

aangekocht. Hierop hebben bewoners BN DeStem opgezocht na een gehouden bewonersavond.

Hierbij liepen de emoties zo hoog op, dat de VLP zich afuraagt wat de intenties nu zijn van de

gemeente. Ondanks een goed gesprek met de burgemeester, heeft het nog niet geleid tot enig

uitzicht in deze patstelling.

De VLP heeft een brief ontvangen, vanuit een door een buurtbewoner gedaan WOB-verzoek, waaruit

blijkt dat de gemeente enige tijd geleden een andere optie aan de exploitant heeft voorgesteld. Dit

voorstel is met open armen ontvangen door zowel de exploitant als de omwonenden. Uit de brief blijkt

echter dat het daarna stil is gebleven rondom dit voorstel en de exploitant hier toch graag gebruik van

wil maken. De exploitant zou namelijk zijn supermarkt opdoeken, woningbouw realiseren (laagbouw)

en meedingen naar een stukje grond op De Hoogt in WouW om daar kavels te kunnen aankopen in

fase twee. Een win-win situatie die nu dus blijkbaar is mislukt? Bijgaand de brief.

De fractie van de VLP heeft over de voortgang en situatie m.b.t. de leefbaarheid op de Gastelseweg

en de Jacob van Heemskerkstraat de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken m.b.t. het handhavingstraject?
2. Wat vindt het college van de opstelling van de exploitant "dat alles wat buiten de supermarkt

plaatsvindt een gemeentelijke aangelegenheid is"?
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3. Bij ons is bekend dat de eigenaar een naastgelegen pand heeft gekocht om daar zijn
supermarkt te hervestigen. Nieuwe informatie geeft aanleiding om aan te nemen dat de
eigenaar van plan is een tweede winkel te openen, waardoor de huidige supermarkt ook blijft
bestaan. Klopt deze informatie? Zo nee, kunt u ons aangeven wat de bedoeling dan wel is? Zo
ja, wanneer was u daarvan op de hoogte?
ls er volgens u nog zicht op het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van dit gebied,
gezien de recente ontwikkelingen? Zo ja, denkt u dat er een oplossing mogelijk is of bestempelt
u de situatie als een patstelling?

De fractie van de VLP heeft over de brief van de eigenaar van de supermarkt aan de gemeente de
volgende vragen:

5. Bevestigt u de ontvangst van bijgaande brief aan de gemeente Roosendaal en herkent u de inhoud
ervan?

6. Kunt u het gesprek op 27-11-2019 bevestigen met de ondernemers in kwestie?

7. Klopt het dat u op dat moment niets wist over een mogelijk plan zoals beschreven in de brief?

8. Heeft u inderdaad toegezegd dat de gemeente zalterugkomen op de mogelijke haalbaarheid van
dit plan/dit alternatieve voorstel aan de exploitant?

9. Wie in het college van B&W had wel kennis over dit mogelijk plan, gezien deze volgens
briefschrijver al anderhalf jaar in de maak was?

10. Heeft het college nog officieel gereageerd m.b.t. dit alternatieve voorstel aan de exploitant en zo
ja, wat is hiervan de uitkomst?

11. Kunt u aangeven welke wethouder vanuit welke portefeuille betrokken is bij dit dossier?

Alvast dank voor uw beantwoording.

Namens de VLP, Anruen van Gestel

Namens de fractie van VLP, Arwen van Gestel



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Op 13 februari 2020 is een last onder dwangsom opgelegd. Hierbij zijn de eigenaren gelast om

uiterlijk 1 april 2020 de overtredingen te beëindigen. Op 3 maart 2020 ziin namens de

eigenaren aanvragen ingediend teneinde de vereiste parkeerplaatsen te realiseren en teneinde

het bouwwerk om de koelinstallatie te legaliseren. De termijn is daarom opgeschort tot twee

weken na het besluit op de aanvragen.

2. Deze opstelling is onjuist. Wij verwachten van iedere bewoner en iedere ondernemer dat men

bijdraagt aan leefbaarheid in de buurt.

3. Op 8 februari2020 meldden omwonenden dat zijaanwijzingen hadden dat de Meubelhal

verkocht zou zijn. Op 14 februari 2020 is telefonisch contact geweest met de zaakgelastigde

van de eigenaren van de Meubelhal. Deze vertelde dat er sprake is van een voorlopig

koopcontract. Vervolgens zijn de bedrijfsleider en de Poolse exploitant (winkeliers) uitgenodigd

voor een gesprek. Dit heeft op 2 maart plaatsgevonden. Hierbij was de buurtbemiddelaar

aanwezig. De winkeliers hebben hun plannen uit de doeken gedaan:

o De winkeliers verwachten dat binnen enkele weken transport plaatsvindt bij de notaris.

o De huidige Meubelhalwordt een winkel in levensmiddelen, volgens de winkeliers met een

winkelvloeroppervlak van 580 m'. Het huidige bruto vloeroppervlak van de Meubelhal bedraagt

823 m2 en het huidige winkelvloeroppervlakte is 552 m'.
. De huidige 'Poolse supermarkt'met een bruto vloeroppervlak van 238 m2 en een

winkelvloeroppervlak van 208 m'z krijgt een andere winkelbestemming. Volgens de winkeliers

komt er een andere branche in, met veel minder aanloop van klanten. Zij waren op 2 maart

onduidelijk over welke branche er komt en of ze zelf die winkel gaan drijven.

. Het deel achter de huidige 'Poolse supermarkt'zal gesloopt worden. De winkeliers willen hier

op eigen erf parkeerplaatsen voor klanten realiseren.

. ln de oude loods achter op het perceel komen installaties.

o Het huidige achterplaatsje aan de zijde van de Jacob van Heemskerckstraat zal mede gebruikt

worden als laad- en losplaats en parkeervooziening.
. Onduidelijk is waar de hoofdingang van de nieuwe winkel komt en of er aan de achterzijde ook

een ingang komt.

¡ De winkeliers beogen in het najaa r van 2020 deze plannen gerealiseerd te hebben. De

gemeente heeft in een overleg met de bewoners, eveneens op 2 maart, deze informatie

meegedeeld. Daarbij is gezegd dat alle plannen en ingrepen getoetst zullen worden aan

regelgeving en dat er gehandhaafd zal worden op overtredingen.

4. De leefbaarheid staat onder druk door het gedrag van klanten van de winkel. Er is hoofdzakelijk

geregeld sprake van foutief parkeren op inritten van bewoners, op de fietssuggestie-stroken e.d., wat

soms een verkeersonveilige situatie oplevert. Er is incidenteelwangedrag van klanten zoals

wildplassen en alcoholgebruik op straat. Mede door de taalbarrière is het voor bewoners niet mogelijk

om zelf de klanten aan te spreken, dan wel pakken deze contacten averechts uit.

Er wordt intensief gehandhaafd. Ter illustratie: tussen I juli en 31 december 2019 zijn onze BOAs 745

keer ter plekke geweest. Er is 77 keer een verkeersovertreding geconstateerd, 7 keer een

alcoholovertreding en 3 keer wildplassen.

De spanningen en emoties bij bewoners zijn torenhoog. Dit begrijpen wijvolledig. De burgemeester

treedt ook op als samenbrenger, zowel binnen het college als naar buiten bij alle betrokkenen. Op

10 maart zou de burgemeester met de bewoners gesproken hebben. Dit overleg is uitgesteld

vanwege coronarichtlijnen. Wij blijven inzetten op het verbeteren van de relaties tussen alle

betrokkenen, hoe moeilijk dit ook is.



5. Ja, het betreft echter geen brief van de exploitant van de 'Poolse supermarkt', maar van de

eigenaren van het pand. De inhoud is ons bekend.

6. Ja.

7. Nee, er was op dat moment al bekend dat er geen haalbaar plan lag.

8. Ja. Er is ambtelijk telefonisch contact geweest met de zaakgelastigde van de eigenaren van het
pand aan de Gastelseweg om mee te delen dat de gemeente niet zou meewerken aan het voorstel

9. Het college was op de hoogte van de ambtelijke contacten met een eventuele initiatiefnemer.

10. Nee, verder dan een ambtelijke verkenning is het plan niet gekomen, behoudens het onder I
genoemde telefoongesprek. De exploitant was hier overigens geen partij.

11 . Op dit moment is handhaving het voornaamste dat speelt rond dit dossier.

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van

De secretaris, De bu


