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Aanwezig namens  
raadsfractie 

VVD: Marshall 
D66: Fambach 
CDA: De Lange 
GL: Vos 
PvdA: Wiss 
GGM: Sweijen 
50plus: Haije 
GDP: Kwekkeboom 
HvBNM: De Rooy  

Meesprekers Röling, Osinga, Van den Berg, Van der Laan 

Aanwezig namens college Sanderse 

Ambtelijke ondersteuning  Herngreen 

Voorzitter Niehe 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken kort 
toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
 
Dhr. Van den Berg spreekt namens de bewoners van de Korte Heul wat hun 
zorgen,met name over verkeer en luchtkwaliteit. 
Dhr. Van der Laan praat over de situatie in de Lange Heul, over de 
verkeersdrukte, over levendigheid en overlast. 
Dhr. Osinga geeft een toelichting namens de opstellers van de plannen. 
 
CDA vraagt naar wat er met de leegstaande gebouwen gedaan wordt en naar 
de veiligheid voor kinderen. 
GDP vraagt naar het verschil van mening tussen de woordvoerders van de 
Lange en de Korte Heul. Wat doet de wethouder om meer draagvlak te 
krijgen? 
50Plus vraagt de bewoners naar hun standpunten over parkeerplaatsen. 
Dhr. Röling gaat op de vragen in. 
De wethouder gaat verder op de vragen in. 
Dhr. Van den Berg geeft een nadere toelichting. 
 
D66 vraagt naar de afmetingen in de verbeelding. 
GGM vraagt Dhr. Van der Laan een nadere toelichting. 
PvdA vraagt of die voorziening hier wel op de juiste locatie zit en naar de 
leefbaarheid in de bouwperiode? 
Dhr. Osinga gaat in op de vraag van D66 en op het aantal parkeerplaatsen. 
Dhr. Van der Laan gaat in op de vraag van GGM. 
Dhr. Van den Berg gaat in op noodzaak van de voorziening, hij ziet liever kleine 
bedrijfjes. 
Wethouder Sanderse gaat in op de bouwperiode en het contact met de 
bewoners en op de noodzaak van de voorziening. 
Dhr. Röling gaat in op de overlast. En nodigt een delegatie van de bewoners uit 
om in overleg te gaan. 
 
CDA vraagt naar de openbaarheid van de parkeerplaatsen. 
GL vraagt de bewoners naar de burgerparticipatie. 



 

Dhr. Van den Berg gaat in op de vraag. 
Dhr. Van der Laan gaat in op de vraag en merkt op dat er zo weinig bomen zijn. 
 
GGM vraagt de wethouder naar de verkeersafwikkeling. 
De wethouder gaat op de vraag in. En komt hier schriftelijk op terug. 
GDP vraagt een proactieve houding van de bouwer naar het overleg met de 
buurt. 
Dhr. Röling gaat op de vraag in. 

Toezeggingen college Er wordt schriftelijk nader ingegaan op de verkeersafwikkeling 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

CDA, GL, VVD, GDP, GGM: besluitvormend 
50Plus en D66 willen eerst overleg met de fracties. 
PvdA: meningsvormend 

 
 


