
 

VERSLAG 

Datum vergadering 6 september 2010 
Aanwezig De heer mr. H.M. Bergmann, burgemeester, voorzitter; 

De heer J.C.M. Hagenaars, interim griffier; 
Mevrouw E. Meijers-Snelders, waarnemend adjunct-griffier; 
De dames M.P.C. van Ginkel en M. Rombout en de heren B.G. Euser en R.C.S. 
van Praag, wethouders; 
Mevrouw A.M. van der Heide, de heren J. Gardeitchik, L.H. Goudriaan, A.A. 
Kweekel, R.C. Littel, A.H.G. Prinsen (EVA); 
Mevrouw V.H. Spruit en de heren M.C.C. Goedknegt, R.F.A.C.M. van Meijbeek 
(VVD); 
De heren H.J. Duurkoop, H.J. van der Graaff, Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA);  
Mevrouw S.E.M. Hek  (CDA); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
De heer R. Polder (NAP). 

Betreft Vragen ½ uur   
 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn vragen binnengekomen van de VVD 
over de ontwikkeling van de Albert Heijn ook zijn er vragen binnengekomen van de EVA over gevaarlijke 
kruising Oedevliet/Repelstraat in Poortugaal.  
 
 
De heer Euser beantwoordt de vragen over de ontwikkeling van de Albert Heijn.  
Klopt het dat de bouw door uw college is stilgelegd? 
Hij geeft aan dat de bouw in fysieke zin niet is stilgelegd wel is er via een advocaat de heer Mahu verzocht om 
per omgaand schriftelijk te bevestigen dat “de heer Mahu de sloopwerkzaamheden op onze eigendom staakt 
en gestaakt houdt”. Nadat de overdracht van gronden heeft plaatsgevonden kunnen deze werkzaamheden 
weer doorgaan.  
 
Wat is de aanleiding voor dit besluit? 
Het gaat volgens hem niet om een college besluit tot handhaving waarom een verzoek tot staking van 
activiteiten op eigendom van de gemeente. Hij geeft aan dat de heer Mahu een sloop en een bouwvergunning 
heeft. Maar heeft geen toestemming in privaatrechtelijke zin om op gronden in eigendom van de gemeente te 
slopen of te bouwen. Het spreekt daarom ook van zelf dat de sloop direct wordt stil gelegd. Tot dat de akte is 
verleden op de condities zoals omschreven. Dit kan volgens hem op korte termijn plaats vinden. 
 
Kan de wethouder de geruchten bevestigen dat er door het college gewerkt wordt aan een alternatief voor de 
ontwikkeling?  
Antwoord de wethouder nee op. Hij geeft aan dat het bouwplan van de supermarkt is ongewijzigd. Wel is het zo  
dat er een alternatieven inrichting voor het Laurentsplein ontwikkeld. Ten opzicht van het concept ontwerp dat 
als bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst van 11 augustus 2008 is gehecht. Hij meldt dat er in het 
concept ontwerp een 1 richtingsverkeer en 18 parkeerplaatsen getekend. De alternatieve inrichting dat 
ontwikkeld is voorziet eveneens in de realisatie van minimaal 18 parkeerplaatsen maar heeft daarnaast als 
voordelen dat het een 2 richtingsweg kan worden en dat het beeld bepalende gedeelte van het pand( Dorpsdijk 
106) woonhuis en winkel gehandhaafd kan worden. 
 
Kan de wethouder aangeven of dit alternatief overeenkomt met de wens van de raad zoals deze is 
uitgesproken in de raadsbreed ingediende motie van 22 februari.  
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De wethouder geeft aan dat het antwoordt op deze vraag JA is.  Hij geeft aan dat er in de overwegingen de 
raad heeft aangegeven zich houden te voelen aan de gedaan de toezegging m.b.t. de beoogde inrichting van 
het Laurentsplein. Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 11 augustus 2008. de raad heeft 
vervolgens uitgesproken dat de gemeente verder moet gaan met de verwerving van het pand Dorpsdijk 106 
tegen een markt acceptabele prijs.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat de wethouder een tegenstrijding moet gaan oplossen. Hij geeft aan dat er 
aan de ene kant gezegd wordt dat er een alternatief is voor de inrichting van de samenwerkingsovereenkomst. 
En aan de andere kant wordt er gezegd dat er geen alternatief is en dat er nog steeds gewerkt wordt op basis 
van de beoogde inrichting van 11 augustus 2008. Ook geeft aan dat er door de wethouder gezegd wordt dat de 
bouw niet is stilgelegd. Maar aan de ander kant hoort hij dat de heer Mahu moet staken. Graag zou hij willen 
weten wat het verschil daar tussen is. 
 
De heer Euser geeft aan dat het staken van de bouw een publiekrechtelijke actie. Dat heeft het college dus niet 
gedaan het gaat er volgens hem om dat is dat de heer Mahu via de advocaat van de gemeente gesommeerd is 
om de sloopwerkzaamheden van gemeentelijke eigendommen te staken en gestaakt te houden. En pas 
wanneer de overdracht van gronden heeft plaatsgevonden verder te gaan met de sloopwerkzaamheden.  Hij 
geeft aan dat de inrichtingstekening betrekking had op 1 weg en 18 parkeerplaatsen. Hij meldt dat er nog 
steeds sprake in het gewijzigde idee van 18 parkeerplaatsen die dan van 2 kanten bereikbaar zijn.  
 
De heer Goedknegt meent dat dat niet helemaal overeenkomt met de motie 22 februari 2010. Waarin 
aangeven stond dat de inrichting zou moeten zijn als de inrichting die in de samenwerkingsovereenkomst is 
afgesproken met de heer Mahu. Daarnaast heeft hij nog twijfels over het mogen hebben van nog 1 weg terwijl 
er nog een pand blijft staan.  
 
De heer Van Wolfswinkel zou graag willen weten wat er is besproken door de heer Euser met de heer Mahu. 
Ook zou hij willen weten of het mogelijk is om de brief van de advocaat terug te trekken zodat de heer Mahu 
verder kan gaan met de bouw en op een andere manier kan worden afgerond.  
 
De heer Euser geeft aan dat hij wel wilt aangeven wat hij heeft besproken met de heer Mahu alleen kan hij dit 
niet in openbaar doen. Dit wilt hij in een besloten vergadering wel toelichten dat geld voor beiden vragen van 
de heer Van Wolfswinkel. 
 
De heer Polder geeft aan dat erop 11 augustus 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de 
gemeente en de Mahu Albert Heijn. Hij geeft aan dat hij niet weet of er een passage is opgenomen. Dat er 
eenzijdig een alternatief ingediend kan worden. Als dat wel zo is dat conformde overeenkomst. Maar als dat 
niet zo is dan heeft hij het gevoel dat de gemeente de samenwerkingsovereenkomst op dat moment 
openbreekt. Hij zou graag hierover uitlegen willen hebben. 
 
De heer Euser geeft aan dat de uitleg in een besloten vergadering zal gaan plaats vinden.  
 
Mevrouw Van Ginkel beantwoording vragen Oedenvliet/Repelstraat Poortugaal  
 
Is de wethouder op de hoogste van de gevaarlijke, onoverzichtelijke situatie op dit Kruispunt?  
Weet de wethouder, dat dit door bezorgde buurtbewoners werd gemeld bij de betreffende 
gemeenteambtenaar, maar resultaat uitbleef?Gaat de wethouder deze verkeersituatie op korte termijn, veiliger 
maken. 
Zij geeft aan dat zij zelf is gaan kijken naar de veiligheid van de Kruispunt. Zij geeft aan dat de Kruispunt niet 
als gevaarlijk wordt aangemerkt, niet in statistieken en ook niet ter plekken. Het feit is dat men daar recht 
voorrang moet geven. Zij meldt dat er meerdere kruisingen zijn in dezelfde straat waarvoor hetzelfde geld.  Zij 
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geeft aan dat er wel is aangeven met borden aan beide kanten dat er een 30 km zone is. Zij meldt dat zij de 
verkeersituatie op 3 september samen met de politie heeft bekeken. Ook daar is er geconstateerd dat er 
misschien iets moet gebeuren aan het overhangende groen van een particuliere tuin. Daar is ook actie 
ondernomen.   
 
Mevrouw Van der Heide vraagt zicht af of de wethouder ook gehoord heeft naar de buurtbewoners? Ook vraagt 
zij de wethouder om nogmaals te kijken daar de verkeersituatie. En misschien is het mogelijk om het een 
verkeerheuvel de snelheid van het verkeer te verminderen.   
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat zij het jammer vindt dat haar stelling in twijfel getrokken wordt. Zij geeft aan 
dat er met de verkeersdeskundige daar te plekken zij geweest en de situatie hebben bekeken en ook actie 
hebben ondernomen. Maar zij geeft aan dat zij met alle plezier nog een in het verkeersoverleg dat intern 
gehouden wordt en ook met de politie aan kaarten of een verkeersdrempel een oplossing is voor deze 
verkeerssituatie.  
 
De heer Van Meijbeek geeft de wethouder mee om er over na te denken over het plaatsen van een 
waarschuwingsbord voor fietsers.  
 
De voorzitter concludeert dat er een behoefte is voor een besloten vergadering. Dat later deze avond plaats 
gaat vinden. Vervolgens sluit hij bij deze het vragen half uur.  
 
 


