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Geachte Burgemeester en Wethouders,

ken wij bezwaar tegen het
ontwerpbestemmingsplan Poorlugaal centrum - Emmastraat met nummer
NL.IMRO.0613.BPEmmastraat-ONT1.

fan de winkelruimte gelegen aan het 
te Poortugaal. Deze ruimte is verhuurd aan een discount supermarkt

(in dit geval Aldi Vastgoed BV).

Apleona Raai Falate B V.

Van Deventerlaan 30-40 
3528 AE Utracht 
Postbus 85270 
3908 AG Utrecht

Op dit moment is het vastgoed goed zichtbaar vanaf de Waalstraat/Emmastraat. Op het 
moment dat het thans braakliggende terrein wordt bebouwd volgens het plan dat voorziet 
in de vestiging van een gezondheidscentrum, winkels op de begane grond en daarboven 
26 appartementen, zal deze goede zichtbaarheid komen te ven/allen daar de zichtlijnen 
doorbroken worden. Als gevolg hiervan zal de vindbaarheid van dit onroerend goed 
minder worden. Daarnaast blijkt uit het rapport van BRO onvoldoende of er wel 
daadwerkelijk extra m2's winkelvloeroppervlak benodigd zijn. Er wordt tevens 
aangegeven dat de omzeteffecten nagenoeg geen gevolgen zullen hebben voor het 
bestaande aanbod aan detailhandel. Echter hetgeen onze huurder verkoopt en de 
gesprekken die reeds gaande zijn met een drogist en de mogelijke komst van andere 
levensmiddelen zaken (zoals een bakker/ slager/groenteboer), zal dit wel degelijk van 
invloed kunnen zijn op de omzetcijfers van onze huurder.
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Ook kan er in de huidige situatie goed geparkeerd worden door de bezoekers van de 
supermarkt. In het beoogde plan wordt voor de woningen voorzien in een parkeerplaats 
op het binnenterrein en er zullen een aantal parkeerplaatsen gecreëerd worden voor de 
bezoekers van HOED. De extra parkeerplaatsen welke volgens onderzoek nodig zouden 
zijn, zijn volgens het onderzoek reeds voorzien in de openbare ruimte. Dit onderzoek 
dateert echter uit 2011, zodat een goede recente onderbouwing ontbreekt. Wij zijn echter 
van mening dat er nu minder parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn voor de bezoekers 
van onze huurder en dat dit nadelig zal uitpakken voor onze huurder, zijnde supermarkt 
Aldi. Tevens is over de parkeergelegenheid e.e.a. overeengekomen tussen de gemeente



APLEONA

Albrandswaard e liddels de
ontwikkelingsovereenkomst. Ook spreken wij onze zorgen uit over de bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid en zichtbaarheid van ons onroerend goed ten tijde van de bouw.

Op basis van bovengenoemde argumenten verwachten wij een lagere omzet op deze 
locatie, waardoor het bestaansrecht van deze partij en toekomstige huurders in de 
verdere toekomst in gevaar komt. Dit heeft een nadelig gevolg voor de waarde van ons 
onroerend goed, zodat wij bezwaar maken tegen het voorgenomen 
ontwerpbestemmingsplan.

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd en behouden het recht voor om ons 
p uit te breiden met een verdere toelichting.

Kopie aan Stichting Beleggingsfonds ROX 
Aldi Vastgoed BV
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Poortugaal, 22 augustus 2018

Betreft: bezwaar ontwerpbestemmingsplan

Geachte heren/mevrouw.

Ondergetekenden maken bij deze bezwaar tegen de paragraaf mobiliteit in het 
ontwerpbestemmingsplan Poortugaal centrum-Emmastaat NL.IM-RO.0613.BFEmmastraat-ONTl.

Tegen het plan willen wij de volgende bezwaren inbrengen:

De toekomstige verkeerssituatie levert geen verslechtering op.

l.Er is geen rekening gehouden met de bevoorrading van de Plus.
De vrachtwagens hebben niet de ruimte om achteruit het Waalslop in te steken. 
Momenteel maken ze gebruik van het terrein van de Polderschuur.
Oplossing is om op locatie met een vrachtwagenchauffeur te bekijken hoeveel ruimte 
ze nodig hebben. Waarschijnlijk moeten enkele parkeerplaatsen t.o. de Poortugaele 
verdwijnen.

2. Er wordt niets vermeld over bevoorrading van de winkels in het plangebied.
Is hier rekening mee gehouden?

3. Het plan heeft wel degelijk verkeersaantrekkende werking door de klanten, die de winkels 
gaan bezoeken in de plint van het nieuwe plan.

Parkeerplaatsen.

Er worden op het binnenterrein van het plan 35 parkeerplaatsen aangelegd.
Bij het aantal van 26 woningen is het kencijfer 1.35 mvt/etm en niet 1.6 mvt/etm.
Er is geen rekening gehouden met het parkeren door personeel van de winkels.
De parkeerplaatsen aan de Emmastraat en Waalstraat zijn bestaand.
In de toekomst zijn er ook plannen voor kerkgebouw de Haven. Er wordt gesproken, 
dat er woningen worden gerealiseerd. Is hier rekening mee gehouden?
Er zullen meer parkeerplaatsen nodig zijn voor de klanten en personeel van 
de winkels in de plint.
Oplossing: parkeergarage onder het nieuwe plan.



Winkelwagenstalling

Op de tekening zien wij, dat de winkelwagenstalling verplaatst wordt.
Deze is bij de aanleg van het plein op verzoek van de Plus gerealiseerd, maar wordt 
door de klanten van de Plus minimaal gebruikt, (hoogstens 5 per dag)
De heer Sissing, werkzaam bij de Aldi, heeft mij verteld, dat de Aldi deze stalling niet wil. 
Een mogelijkheid is alvorens de stalling te realiseren contact op te nemen met de Aldi. 
Wij zouden op die plek liever een boom zien.

Fundering

Vooruitlopend op de aanvraag van de bouwvergunning willen wij nu al meedelen, 
dat alle omwonenden bezwaar maken tegen heien.
Wij willen, dat er geboord gaat worden.

In het verleden hebben wij schade ondervonden door de bouw van de Plus.
Bij de bouw van de Aldi is er geboord en dat heeft na genoeg geen overlast veroorzaakt. 
In het verhaal van fotosessie en nuloptie hebben wij geen vertrouwen.
Bij de aanleg van de parkeerplaats aan de Emmastraat hadden alle omliggende panden 
schade en er is door de verzekering niets vergoed.
Onder kerkgebouw de Haven, de woningen aan de Emmastraat /Kikkerstraat en 
de panden in het centrum van Poortugaal is niet geheid.

Wij zouden het op prijs stellen, als u bovengenoemde bezwaren nog eens nader wil 
onderzoeken en ons te informeren over de bevindingen.
Wij zijn bereid om de bezwaren mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet.

Bijlage: situatie parkeerplaatsen Poortugaal-centrum



Situatie bestaande parkeerplaatsen Poortugaal-centrum

locatie

plein Emmastraat bij de Aldi

Emmastraat
aan de kant van de Haven

Emmastraat 
t.o. de Poortugaele

Waalstraat
tussen Emmastraat en 
F.v.d.Poest Clementlaan

Waalstraat
t.o. seniorenwoningen

parkeergarage Poortugaele

aantal gebruikers

80 parkeerplaatsen 
2 invalidenplaatsen 
2 oplaadplaatsen

8 door bewoners van de 
5 door bewoners van de 
5 door bewoners van de 
8 door bewoners van de

Snip
Emmastraat
Dorpsstraat
Kikkerstraat/

Schoolstraat

op werkdagen:
personeel en klanten van de Aldi 
artsen, personeel en bezoekers 

huisartsenpraktijk dr. Versteeg 
fysiotherapeut Fysiopoort 
personeel van Vuuren accountancy

4 parkeerplaatsen 2 door bewoners van de Emmastraat

11 parkeerplaatsen op werkdagen:
personeel van de Plus 
personeel en klanten van Pour Vous 
personeel en klanten van H&F

14 parkeerplaatsen klanten van de Plus

7 parkeerplaatsen 3 door bewoners seniorenwoningen

19 parkeerplaatsen bewoners van de Poortugaele
(eigendom)

42 parkeerplaatsen klanten van de Plus
1 invalidenplaats
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