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Onderwerp Ontwikkelingen Kalsdonk - Gastelseweg

NeeBetreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

ín de cyclus?

Beleidsterrein Vergunningen

Portefeuillehouder wethouder Lok

Schriftelijke vraag

De fracties van PvdA en VLP hebben onlangs kennis kunnen nemen van diverse ontwikkelingen in de
wijk Kalsdonk. Op 29 augustus 2018 is er een aanvraag ingediend voor een Drank - en
Horecavergunning voor het pand aan de Gastelseweg 3. De buurt is hier fel op tegen en heeft dit ook
onder de aandacht gebracht middels een brief aan uw college van B&W. Zij verwijzen naar de
eerdere ervaringen van overlast in de straat en de sluiting van het pand door de burgemeester.
ln dit verband is ook relevant de notitie 'detaílhandel en horeca buiten de centrumring'waarin
verspreiding van horeca en winkels zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.

Verder is er op 12 oktober 2018 een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning voor het
veranderen van de bestemming van een pand aan de Gastelseweg 55. We hebben vernomen dat het
de bedoeling is dat dit pand met het aangrenzend pand aan de Parklaan 139 wordt omgevormd tot
een pension met 11 wooneenheden met detailhandel. Het perceel grond heeft volgens het
bestemmingsplan de functie wonen 5 met een aanduiding DV, wat betekent dat dienstverlenende
activiteiten zijn toegestaan. Er is geen aanduiding gestapeld afgegeven voor het betreffende perceel.
Daarnaast ziet het er naar uit dat voor dit perceel artikel 23 en 24 uit de regels van toepassing zijn, te
weten archeologie en cultuurhistorie.
Voorts kennen we de omgeving natuurlijk ook van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg die
veel bezoekers aantrekt met de daarbij behorende verkeersbewegingen en gedragingen in de
openbare ruimte.

Gelet op het voorgaande hebben wijde volgende vragen:

1. Wat heeft u na sluíting van het pand aan de Gastelseweg 3 ondernomen in het kader van de
bestemming van het panci en in het licht van uw eigen notitie 'cjeiaiihancjei en horeca buiien
de centrumring'?

2. Heeft u kennis kunnen nemen van de zorgen van omwonenden en wat is uw reactie?
3. Acht u, in het kader van uw woonagenda en parkeernormen, het wenselijk dat panden

worden omgevormd tot pensions met wooneenheden als naar het voorbeeld van de
Gastelseweg 55?

a. Aan hoeveel personen kan en mag hier na realisatie onderdak gegeven worden?
b. ls bij de bouwaanvraag voldaan aan de aanvullende eisen betreffende artikelen 23 en

24 van het bestemmingsplan?
c. Hoe gaat u om met de parkeernorm, mede gelet op artikel 23.3.1 i het verbod op het

aanbrengen van verhardingen?
4. Klopt het dat er ook plannen zijn voor het pand Gastelseweg 53, transformatie van een

eengezinswoning, naar een pand met diverse wooneenheden?
5. Heeft u nog relevante zaken te vermelden over de Poolse supermarkt, de aanpak van

overlast in de openbare ruimte, handhaving en toezicht en wellicht de mogelijkheid om de
supermarkt te verleiden tot verplaatsing van de winkel naar een winkelgebied elders in de wijk
of elders in Roosendaal?

Alvast dank voor uw antwoorden

MichaelYap, PvdA
Jos Heeren en Wilbert Brouwers, VLP



Wii beantwoorden uw vraqen als volgt

1 . Wat heeft u na sluiting van het pand aan de Gastelseweg 3 ondernomen in het kader van de
bestemming van het pand en in het licht van uw eigen notitie 'detailhandel en horeca buiten
de centrumring'?

Er zijn nog geen concrete acfies ondernomen.

2. Heeft u kennis kunnen nemen van de zorgen van omwonenden en wat is uw reactie?

Voor de locatie Gasfe/seweg 3 ,s een aanvraag Drank- en horecavergunning ingediend.
Middels een prematuur bezwaarschrift hebben buurtbewoners kenbaar gemaakt het niet eens
te ziin met het eventueel afgeven van de gevraagde Drank- en horecavergunning. ledere
aanvraag dient objectief te worden beoordeeld op grond van de geldende wet- en
regelgeving. Vooruitlopend op deze besluitvorming kan al wel gesteld worden dat een
horecagelegenheid rechtstreeks is foegesfa an op deze locatie blijkens het vigerende
bestemmingsplan. Na besluitvorming bestaat uiteraard de mogelijkheid tot het indienen van
een formeel bezwaarschrift .

3. Acht u, in het kader van uw woonagenda en parkeernormen, het wenselijk dat panden
worden omgevormd tot pensions met wooneenheden als naar het voorbeeld van de
Gastelseweg 55?

a. Aan hoeveel personen kan en mag hier na realisatie onderdak gegeven worden?

b. ls bij de bouwaanvraag voldaan aan de aanvullende eisen betreffende artikelen 23 en
24 van het bestemmingsplan?

c. Hoe gaat u om met de parkeernorm, mede gelet op artikel 23.3.1 i het verbod op het
aanbrengen van verhardingen?

Voor de locatie Gasfe/seweg 55 rs een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze
aanvraag moet nog worden beoordeeld en daarom kunnen wij op dit nog niet inhoudelijk
reageren.

4. Klopt het dat er ook plannen zijn voor het pand Gastelseweg 53, transformatie van een
eengezinswoning, naar een pand met diverse wooneenheden?

Voor de locatie Gasúe/seweg 53 zijn ons op dit moment geen concrete plannen bekend.

5. Heeft u nog relevante zaken te vermelden over de Poolse supermarkt, de aanpak van
overlast in de openbare ruimte, handhaving en toezicht en wellicht de mogelijkheid om de
supermarkt te verleiden tot verplaatsing van de winkel naar een winkelgebied elders in de wijk
of elders in Roosendaal?

Ja. Op 5 juli 2018 heeft burgemeester Niederer gesproken met de heer Wijkmans,
woordvoerder van het buurtcomité Kalsdonk. Deze bewonersgroep zet zich in tegen de
overlast en de aanwezigheid van de Poolse supermarkt Swojska Chata BV, Gastelseweg
35a. ln het gesprek van 5 julirs desfids de afspraak gemaakt dat de heer Wijkmans samen
met het buurtcomité naar verdere aanvullende korte termijn maatregelen zou zoeken om de
overlast tegen te gaan en dat zij hiervoor een plan van aanpak zouden opstellen. Op
woensdag 7 november jl. heeft de burgemeester een gesprek op locatie gehad met een
aantal leden van het buurtcomité over dit plan van aanpak. ln het gesprek, wat door beide
partiien als constructief is ervaren, is afgesproken dat het buurtcomité op korte termijn in
gesprek gaat met alle betrokkenen. Het gaat dan met name om een gesprek met de eigenaar



en de bedrijfsleider van de supermarkt. Dit gesprek zal plaatsvinden onder begeleiding van
Buurtbemiddeling. Daarnaast loopt er een onderzoek van een student van de politie naar de
verkeerssituatie rondom de supermarkt. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden
besproken met het buurtcomité.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

etH

N

ren uders,

r Vergunningen


