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Onderwerp Alarmgeluid Poolse supermarkt Gastetseweg

Betreft het een

raadsvoorstel/ raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

*betreft toelichtende vragen van technische aard

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuiltehouder Niederer

Sinds een week worden omwonenden van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg kort
na middernacht verblijd met een alarmgeluid afkomstig van de Poolse supermarkt.

Naast de overlast van asociaal parkeergedrag, openbaar alcoholgebruik, plassen tegen
portieken en gevels hebben de omwonenden van de Gastelseweg en de Jacob v.
Heemskerckstraat er nu dus een nieuw cadeautje bijgekregen wat resulteert in het
onderbroken worden van een heerlijke nachtrust.

Mensen die hard voor hun geld moeten werken, en in hun eerste slaapfase zitten, worden nu
iedere nacht opgeschrikt door een alarmgeluid. Kortom allemaal niet bevorderlijk en wat de
VLP betreft totaal onacceptabel.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen;

1. ls het college ervan op de hoogte dat sinds een week omwonenden van de

Poolse supermarkt aan de Gastelseweg opgeschrikt worden door alarmgeluid

vanuit de genoemde supermarkt, en zo ja wat vindt het college hiervan?

2. Zijn er meldingen hiervoor bij de gemeente en politie gedaan?

3. welke acties zijn of worden vanuit het college hierop op korte termijn

ondernomen?

Namens de fractie van de VLP

Wilbert Brouwers



Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vooraf merken wij het volgende op. Wij ontvangen veel e-mails (120 stuks in2017) van I melder over
de situatie rondom de supermarkt aan de Gastelseweg. Wij hebben deze melder bericht dat het hem

vrij staat ons te blijven te informeren over de reeds bij ons bekende ervaren vormen van overlast en

eerder beantwoorde vragen. Foto's en voorbeelden van situaties zijn reeds in ruim voldoende mate
aan ons gestuurd. Wij blijven de locatie meenemen in onze periodieke controles. Naar redelijkheid en

billijkheid hebben wij inzet gepleegd op de meldingen, dit zullen wij ook blijven doen. Voor nieuwe
meldingen en situaties is venrvezen naar de reguliere kanalen. Wij hebben hierbij ook bericht dat wij
bereid zijn tot een gesprek met de betreffende melder en een aantal directe omwonenden over de
ervaren overlast en onze aanpak daarvan. ln november 2014 is voor het eerst contact geweest met
melders van. Hierbij is informatie verschaft over het bestemmingsplan en hen uitgelegd dat een
supermarkt hier is toegestaan. Wij hebben geen (juridische) middelen om het gebruik van het pand als
supermarkt te verbieden, hetgeen melders hebben aangegeven als doel te hebben.

1. Ja en wij begrijpen dat het afgaan van een dergelijk alarmgeluid vervelend is, te meer wanneer
het alarm achteraf loos blijkt te zijn geweest.

2. Ja.

3. De toezichthouders hebben de medewerkers van de winkel aangesproken. Vervolgens is ook
met de exploitant contact geweest. Hierbij is door de exploitant toegezegd dat het probleem

woensdag 3 januari 2O1B zou worden verholpen. Dit hebben de toezichthouders persoonlijk

bericht aan de melder. Helaas is het alarm toch weer afgegaan in de daarop volgende nacht,
waarna het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom is aangezegd.
Donderdag 4 januari 2018 heeft de eigenaar het probleem alsnog opgelost.

burge en wethouders van Roosendaal,
namen dezen,

mr .L. Niederer,
Burgemeester


