
 

 

Vragen : Visie centrum Poortugaal Dorp  

 

Welke visiedocument wordt er gehanteerd voor Poortugaal dorp. 

- Indien er een document is deze graag toevoegen. 

- Als deze er is uit welk jaartal stamt deze? 

- Wanneer wordt deze vernieuwd? 

- Wat zullen de grootste veranderingen zijn? 

- Visie van het college voor Poortugaal centrum?  

- Welke kaders worden er momenteel gehanteerd? 

Indien deze er niet is (of binnenkort wordt vervangen). 

Wanneer wordt het visie document Poortugaal dorp opgesteld? 

- Loopt er een studie om een visie en kaders te ontwikkelen passend in het bestemmingsplan? 

- Wanneer wordt deze voorgelegd aan de raad? 

- Wat is de visie van het college op Poortugaal dorp?  

- Welk plangebied wordt er beschreven? 

Additionele vragen 

- Hoeveel (winkel/kantoor) leegstand is er momenteel? 

- Hoeveel initiatief aanvragen zijn er? Mogelijke kleine toelichting. 

- Zijn de verschillende (burger) initiatieven contraproductief indien de gemeente de gemeente 

dit gehele gebied als geheel zou willen ontwikkelen? 

- Dient het college of zou het college geholpen zijn als particuliere initiatieven zouden worden 

geblokkeerd om zodoende het gehele gebied verder te kunnen (her-)ontwikkelen? Graag 

toelichting. 

- Hoeveel woningbouw kan er mogelijk (grove schatting) realiseert worden? 

- Zijn er belemmeringen in realiseren woningbouw door bijv. geluidsoverlast, 

vrachtwagenverkeer, etc. Welke oplossingen zijn er voor handen? 

- Hoe is het participatie traject verlopen? Met welke partijen zijn er gesprekken geweest? 

- Welke plannen voor burgerparticipatie en inspraak van belanghebbende zoals winkeliers 

liggen er voor? 

- Welke recentelijke ontwikkelingen kunnen invloed zijn op de verder planontwikkelingen? 

- Hoe wordt er verbinding gemaakt tussen de verschillende winkelgebieden? Emmastraat 

Dorpsstraat, Waalstraat evenals de doorloop naar de Brinkhoeve? 

Kerkgebouw Emmastraat  

- Waarom is plan van Kavel Vastgoed (fase 2), ontwikkeling rondom het kerkgebouw destijds 

gesneuveld, terwijl alle betrokkenen enthousiast waren en het plan omarmden? Graag een 

toelichting. 

- Kan er door het college een stedenbouwkundige worden ingezet om nogmaals naar dit gebied 

te kijken en een plan te maken, mede gelet op het feit dat er nu kansen liggen (eigenaren die 

van pand af willen, kerkbestuur dat iets moet met kerkgebouw de Haven, bouwvallige schuur 

die op instorten staat). 

 

 

 

 

 


