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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

 

Geacht college, 

 
Onze fractie is benaderd door bewoners van de wooncomplexen Insulinde, Wilgenblik en Residence Souveraine 
over de verbouwing/herinrichting van de toegang naar Albert Heijn en het winkelcentrum. De tijdelijke situatie en 
de beoogde definitieve inrichting levert gevaarlijke situaties op voor de (vaak oudere) bewoners en voor 
bezoekers vanuit wooncomplexen. Wij weten dat er overleg is geweest tussen bewoners en de bedrijfsleiding van 
AH maar dit heeft in de ogen van de bewoners niets opgeleverd. Tevens hebben wij geconstateerd dat de 

omwonenden niet of nauwelijks zijn geïnformeerd over de gevolgen van de herinrichting.    

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. De oorspronkelijke doorgang tot het AH perceel, die direct aansloot op het zebrapad, is komen te 
vervallen. Hierdoor is er voor bezoekers vanuit de senioren complexen een veel onveiliger toegang 
gecreëerd. Door het sluiten van deze doorgang moeten deze bezoekers over de parkeerplaats naar de 
AH supermarkt en het achterliggend winkelcentrum aan de Van Weedestraat.  

 Wat is de reden geweest van de gemeente om toestemming te geven aan de aanvrager (AH) 
om het perceel op een andere wijze in te richten, waarmee een grotere, voorzienbare kans op 
ongevallen wordt gecreëerd? 

 Is het aspect van veiligheid voor personen en de verkeerssituatie onderdeel geweest van de 
beoordeling van de aanvraag voor verbouwing en herinrichting van het perceel? 

 Waarom heeft de gemeente niet opgelegd dat er een afgeschermd looppad wordt aangebracht 
op en over het parkeerterrein van AH, gezien het gebruik door vele kwetsbare senioren,?  

  

2. De huidige en beoogde oplossing zal ertoe leiden dat verschillende bewoners van de genoemde 
complexen noodgedwongen met de auto naar het parkeerterrein van AH rijden, wat ons onwenselijk lijkt 
voor de parkeermogelijkheden rondom AH en het winkelcentrum aan de Van Weedestraat. 

 Wilt u samen met een delegatie van omwonenden nogmaals in overleg gaan met de 
aanvrager van de bouwaanvraag, om te komen tot een veiligere inrichting van het terrein, ook 
voor de bezoekers van de genoemde complexen? 

 Wilt u de omwonenden informeren over de ontstane situatie en het uiteindelijke plan, met 
daarbij extra aandacht voor de (verkeers-)veiligheidssituatie?  

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de fractie van GGS 

Jan Paauw 


