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Onderwerp Poolse Supermarkt Gastelseweg

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Veitigheid / RO Vastgoed

Portefeuiltehouder Cottege B&W

Schriftelijke vraag

Op 23januari is een schrijven van het bewonerscomité Kalsdonk bij het college van B&W en
de Gemeenteraad binnengekomen waarin onder meer wordt ingegaan op het mediaton-
traject tussen de bewoners aan de Gastelseweg en de exploitant van de Poolse Supermarkt,
maar ook met informatie over de huidige locatie van de Poolse supermarkt aan de
Gastelseweg.

Omwonenden en de exploitant geven inzake het mediaton-traject aan dat diverse directe
beïnvloedbare zaken de revue gepasseerd zijn en dat er verbeteringen zijn geconstateerd.
Daarnaast wordt echter door beide partijen wel aangegeven dat ook de gemeente aan zet is
m.b.t. zaken die de openbare orde en leefomgeving betreffen.

Wat betreft de locatie van de Poolse supermarkt geeft het bewonerscomité en de exploitant
aan dat de huidige locatie voor dit type detailhandel niet geschikt is en de exploitant liever
naar een andere locatie wenst te gaan. Een aantal opties die genoemd worden zijn het
voormalig Aldi-pand aan de Philipslaan of de voormalige Opelgarage aan de Van
Beethovenlaan.

Daarnaast is op 4 februari een brief van het bewonerscomité Kalsdonk binnengekomen
waarin de zorg over uitbreiding van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg wordt geuit
bij uitblijven van een goede locatie voor de Poolse supermarkt. De angst is reëel aanwezig
dat de exploitant zijn intrek wilt nemen aan de meubelhal aan de Gastelseweg waardoor de
supermarkt3 a 4 keer zo groot wordt. Aan de achterzijde zou dan een parkeerplaats voor
bezoekers (ca25 parkeerplaatsen) dienen te komen welke ontsloten wordt via de Jacob van
Heemskerckstraat. De verwachting vanuit de omwonenden is dan ook dat de zorg m.b.t.
overlast rondom de supermarkt alleen maar groter wordt.

Dat de zorg inzake de locatie van de Poolse supermarkt niet bij een paar omwonenden ligt
wordt onderstreept door vele handtekeningen die met een handtekeningenactie zijn
opgehaald en welke ter ondersteuning aan de binnengekomen brief zijn toegevoegd.

Omtrent de inhoud van de brieven die afgelopen periode zijn binnengekomen vanuit het
bewonerscomité hebben de VLP en PvdA dan ook de navolgende vragen;

De fracties VLP en PVDA hebben de volgende vragen

1. Hoe kijkt het college aan tegen de stand van zaken met betrekking tot het
mediation-traject
waarin door het comité en door de exploitant wordt aangegeven dat ook de
gemeente aan zet is met zaken rondom de openbare orde en een leefbare
woonomgeving? Welke acties gaat het college hierop ondernemen?



2. Hoe staat het college tegenover het verzoek van de exploitant om te komen tot
huisvesting van de Poolse supermarkt aan de voormalige Aldi-locatie aan de
Philipslaan dan wel andere alternatieven en kan de gemeente vanuit vastgoed,
ruimtelijke ordening, hierin iets betekenen? Graag hierop een toelichting.

3. Heeft het college in de periode van 23 januari - 8 maart nog actief contact gezocht
met het bewonerscomité dan wel de exploitant van de Poolse supermarkt? Zo ja,
op welke wt¡ze, Zo nee, waarom niet?

4. ls het college bekend met de plannen van de huidige exploitant van de Poolse
supermarkt aan de Gastelseweg, om de supermarkt te verplaatsen naar de
meubelhal en de huidige locatie te slopen om hier appartementen met de
genoemde parkeerplaatsen voor de bezoekers aan de nieuwe supermarkt
(voorheen meubelhal) te realiseren? Zo ja, hoe kijkt het college hier tegenaan,
mede in het licht om het aantal panden voor horeca- en detailhandel buiten het
stadscentrum flink terug te dringen?

5. Wanneer mogen omwonenden een reactie van het college tegemoet zien inzake
de gestelde vragen in hun brieven van 23januari en 4 februarijongstleden?

Namens de fractie van de VLP en PvdA,
Wilbert Brouwers, VLP Roosendaal
MichaelYap, PvdA



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Hoe kijkt het college aan tegen de stand van zaken met betrekking tot het mediation-
traject waarin door het comité en door de exploitant wordt aangegeven dat ook de
gemeente aan zel is met zaken rondom de openbare orde en een leefbare
woonomgeving? Welke acties gaat het college hierop ondernemen?

Het mediation-traject is onlangs afgerond. Aan de hand van een aantalvragen die bij
zowel het bewonerscomité a/s de supermarktexploitant nog leven, zal op korte termijn
een gesprek met meerdere gemeentelijke disciplines plaats vinden. Als het gaat om de
openbare orde is op 5 juni 2018 schriftelijk beantwoord aan het bewonerscomité, en op
12 juni 2018 aan uw raad, dat de gemeentelijke BOA's toezien en handhaven op
overtredingen van de APV. Er wordt nog altijd een zeer aanzienlijke inspanning geleverd
qua aantallen toezichturen.

2. Hoe staat het college tegenover het verzoek van de exploitant om te komen tot
huisvesting van de Poolse supermarkt aan de voormalige Aldi-locatie aan de Philipslaan
dan wel andere alternatieven en kan de gemeente vanuit vastgoed, ruimtelijke ordening,
hierin iets betekenen? Graag hierop een toelichting.

Alternatieve vestigingslocafies voor de supermarkt, zoals de genoemde voormalige AIdi-
locatie, kunnen in het gesprek met de exploitant besproken worden. De gemeente kan
de haalbaarheid van deze alternatieven uiteraard toetsen op diverse aspecten, met
name op het gebied van de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen). Waar mogelijk
zal de gemeente een verbindende rol vervullen.

3. Heeft het college in de periode van 23 januari - I maart nog actief contact gezocht met
het bewonerscomité dan wel de exploitant van de Poolse supermarkt? Zo ja, op welke
wijze, Zo nee, waarom niet?

Het bewonerscomité staat voortdurend in contact met een ambtelijk vertegenwoordiger
van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Deze ambtenaar informeert het
col lege d ie novereen kom stig.

4. ls het college bekend met de plannen van de huidige exploitant van de Poolse supermarkt
aan de Gastelseweg, om de supermarkt te verplaatsen naar de meubelhal en de huidige
locatie te slopen om hier appartementen met de genoemde parkeerplaatsen voor de
bezoekers aan de nieuwe supermarkt (voorheen meubelhal) te realiseren? Zoja, hoe kijkt
het college hier tegenaan, mede in het licht om het aantal panden voor horeca- en

detailhandel buiten het stadscentrum flink terug te dringen?

Ja, het college weet dat dit een van de opties is die door de exploitant wordt bekeken.
Vestiging van de supermarkt in de Meubelhal behoort qua vigerend bestemmingsplan tot
de mogelijkheden. Er is de wens op basrs van het detailhandelsbeleid om detailhandel
buiten de aangewezen winkelgebieden zoveel mogelijk terug te dringen. Waar dit
mogelijk is, zal het juridisch instrumentarium worden ingezet. ln dit geval gaat het om
benutte plancapaciteit (feitelijk ingevulde detailhandel) op basis van een geldend
bestemmingsplan. De mogelijkheid om in dit soort sffuafies detailhandelsmogelijkheden
te laten veruallen leidt tot (succesvolle) planschadeclaims, want de
gebruiksmogelijkheden worden dan (eenzijdig) beperkt.



5. Wanneer mogen omwonenden een reactie van het college tegemoet zien inzake de
gestelde vragen in hun brieven van 23 januari en 4 februarijongstleden?

Datumvoorstellen voor een gesprek met verschillende gemeentelijke disciplines aan tafel

zijn inmiddels verstuurd aan alle betrokkenen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
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