
Geacht college. 
 
Over openbare ruimte van de woonwijk welke is gerealiseerd op het terrein van de oude touwfabriek 
heeft onze fractie enige vragen. 
 
Na de realisatie van de bouw heeft de projectontwikkelaar de taak om de openbare ruimte zo in te 
vullen dat deze verzorgt en veilig is. 
Wanneer dat allemaal gedaan zou zijn is er een overdracht naar de gemeente mogelijk. 
Op dit moment zijn de straten verzakt en slecht bestraat waardoor het onveilig voor verkeer en 
verkeersgebruikers is 
Er is wateroverlast en het openbaar groen heeft een grote beheer achterstand. 
Deze situatie is onverzorgd en onveilig en verdient spoedig aandacht. 
Tot op heden is de ontwikkelaar tevergeefs gevraagd om zijn verantwoordelijkheid hier in te nemen. 
Ook de overdracht heeft, misschien wel daarom, nog niet plaatsgevonden. 
 
Vragen 

-          Welke afspraken en verplichtingen zijn, over de inrichting en de overdracht van de openbare 
ruimte, tussen de gemeente en de projectontwikkelaar gemaakt en in welk document is dat 
vastgelegd? 

-          Aan welke kwaliteitseisen en normeringen moet de openbare ruimte voldoen alvorens de 
gemeente deze overneemt. 

-          Op welke datum kan de overdracht van een kwalitatieve openbare ruimte door de 
gemeente plaatsvinden. 

-          Wat mogen de bewoners in het beheer van de openbare ruimte verwachten wanneer de 
openbare ruimte door de gemeente is overgenomen. 

-          Wanneer de overdracht nog enige tijd op zich laat wachten wat onderneemt het college dan 
om de openbare ruimte snel weer op orde te maken zodat deze verzorgd is en bovenal veilig 
is? 

 
In deze wijk zijn ook openbare parkeerplaatsen opgenomen zodat er voldaan werd aan de 
parkeernorm van deze woonwijk. 
Enkel parkeerplaatsen daarvan worden d.m.v. een slagboom aan de vrije openbare ruimte 
onttrokken. De ontwikkelaar is van mening dat hij deze kan verkopen. 
Ons bevreemd dat enigszins mede vanwege de te realiseren parkeernorm in dit gebied door dezelfde 
ontwikkelaar. 
 
Vragen 

-          Mag de ontwikkelaar parkeerplaatsen die in de openbare ruimte zijn aangelegd en niet op 
een bouwvlak zijn aangebracht zelfstandig verkopen en onttrekken aan de openbare weg? 

-          Wanneer dat niet mag wanneer worden deze parkeerplaatsen dan weer vrijgegeven voor 
alle bewoners en bezoekers. 

-          Wanneer de ontwikkelaar toch de mogelijkheid heeft om openbare ruimte te verkopen als 
parkeerplaats, hoe wordt dan de parkeernorm in dit bouwplan alsnog gerealiseerd. 

 
Wij zien deze vragen graag beantwoord tijdens de raadsvergadering van komende donderdag 26 
september 2019 
 
Met vriendelijke groet  
 
Namens de fractie van de Onafhankelijken 
René van den Hoogen 


