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Portefeuittehouder Theunis/Verbraak

Schriftelijke vraag

De CDA-fractie heeft kennis genomen van het ontwerpbestemmingsplan voor de vernieuwing van
het winkelcentrum in de wijk Tolberg. Wij zijn zeer verheugd met het voornemen om dit gebied een
impuls te geven. Over de voorgenomen uitwerking hebben wij de volgende vragen.

L. Het winkeloppervlak neemt toe met L.2L0 m2.ls dat voor deze locatie een verantwoorde keuze,
en zo ja: waarom? Wordt beoogd om in de nieuwe ruimte een derde supermarkt te realiseren?
Hoe ziet de portefeuillehouder de toename van het winkeloppervlak in relatie tot het feit dat er
op dit moment al een klein deel van het centrum leeg staat?

2. ln het ontwerpplan wordt gesteld dat er in de bestaande situatie ruim voldoende
parkeergelegenheid is. Feitelijk zien we echter dat het met enige regelmaat te krap is. Met een
toename van winkeloppervlak zal de parkeerdruk nog verder toenemen. Wordt volgens de
portefeuillehouder in het ontwerpplan voldoende extra parkeergelegenheid gecreëerd , en zo
ja: waarom? Wij begrijpen uit het ontwerpplan dat de parkeernorm is berekend aan de hand
van het winkeloppervlak, maar er komen natuurlijk ook veel mensen met de auto naar het
centrum voor de andere voorzieningen (wijkhuis, tandarts, servicepunt bibliotheek,
enzovoorts) . Zou er gelet hierop niet extra parkeermogelijkheid moeten worden gecreëerd?

3. Het ontwerpplan voorziet in de bouw van een nieuw 'Huis' van 16 meter hoog dat vlak naast
het bestaande wijkhuis De Bergspil komt. Dit lijkt te gaan resulteren in vermindering van de
zichtbaarheid en bereikbaarheid van De Bergspil en in negatieve gevolgen voor de bezonning
van de ruimtes aan de voorzijde. Ziet de portefeuillehouder mogelijkheid om het ontwerpplan
op dit punt aan te passen, bijvoorbeeld door het 'Huis' een kwartslag te draaien zoals ook
uitdrukkelijk op de bewonersavond van dinsdag 9 januari is voorgesteld? Zal De Bergspil door
de portefeuillehouder worden ondersteund in het kunnen doorvoeren van de aanpassingen die
De Bergspil wellicht zal moeten maken vanwege het ontwerpplan, en zo ja: hoe?

4. Het ontwerpplan voorziet in een gymzaal op de eerste verdieping van het 'Huis'. Wordt deze
goed toega n kel ijk gemaa kt voor mi ndervaliden?

5. Wij stellen vast dat op het gehele plangebied de bestemming Gemengd-  wordt gelegd.
Daarbinnen is detailhandel mogelijk en horeca met inbegr¡p van hotels, pensions en bed &
breakfasts. De huidige huiskamerfunctie van het centrum wordt echter ook in stand gehouden
door de aanwezigheid van andere voorzieningen zoals een tandarts en een servicepunt van de
bibliotheek. Zou daarom niet een deel van het plangebied specifiek voor deze voorzieningen
moeten worden bestemd? En is de portefeuillehouder het met het CDA eens dat hotels,
pensions en bed & breakfasts sowieso onwenselijk zijn op het Tolbergcentrum?

Namens de CDA-fractie:
Robert Breedveld en Sebastiaan Hamans





Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen merken wij nog op dat het hier gaat om
een voorontwerpbestemmingsplan waarin dus nog aanpassingen of wijzigingen kunnen
worden meegenomen.

1. De benodigde ruimte voor uitbreiding van het winkelcentrum is at opgenomen in de
Detailhandetsnota 2015. Er is geen ruimte voor een extra supermarkt. De door
vestiging van winkels is de verkoopvloeroppervlak hier ook te beperkt voor.

ln de reatisatieovereenkomst met de ontwikketaar zijn afspraken gemaakt over de in
dit verband te hanteren branchering.

Vanuit strategisch oogpunt heeft de eigenaar gekozen voor leegstand rondom het
centrate plein. De aansluiting met de nieuw te realiseren winkelruimte moet hier
worden gemaakt. Voorkomen moet worden dat deze aansluiting door verhuur wordt
gebtokkeerd.

2. Votgens de gemeentetijke parkeernormen moeten bij deze uitbreiding 40
parkeerplaatsen worden toegevoegd. ln dit ontwerp worden 46 parkeerplaatsen
toegevoegd aan de huidige parkeerfaciliteiten en wordt het aantal parkeerplaatsen
van 227 opgehoogd naar 773 (zie bijtage). Er is dus extra parkeermogetijkheid boven
de normering gecreëerd.

3. Samen met de architect wordt op dit moment nog onderzocht of het nog mogetijk is
om bedoelde aanpassingen in het ontwerp door te voeren.

4. Ja, dit zal in overteg met RoGEB worden gerealiseerd.

5. De bestemming Gemengd - 4 is een standaardbestemming, die in dit soort gevallen
wordt opgenomen om een gevarieerd aanbod van voorzieningen mogetijk te maken.
Evenals de eigenaar zijn wij van mening dat een hotel of pension niet gewenst is in het
winkelcentrum. Horeca categorie 2 maakt het echter wel mogelijk om een eetcafé of
horeca met een afhaal-en brengservice te huisvesten. Wij zullen ons nog nader
beraden over de specifieke horeca-opties voor dit centrum.

De r Economie
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