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Geachte mevrouw, meneer,
Graag reageren wij op de actiepuntenlijst van de commissie Stad en Ruimte van 23 januari 2013.
1. Toezeggingen bij behandeling raadsvoorstel RVB11-0060 Ontwikkelplan Schelde Veste.
Portefeuillehouder zegt toe de suggesties vanuit de commissie rondom kunst mee te nemen naar de stuurgroep.
In behandeling.
2. Toezeggingen bij behandeling raadsvoorstel RVB11-0101 Kredieten uitvoering 12een 13efase Horb.
Portefeuillehouder zegt toe de raad op de hoogte te stellen rondom de invulling van de stadsboerderij aan de
Dumontsdreef zodra dat mogelijk is.
In behandeling.
3. Toezegging bij behandeling rondvraag fractie CDA inzake Fort de Roovere.
Portefeuillehouder zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.
In behandeling.
4. Toezegging bij behandeling raadsvoorstel RVB12-0093 gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
"Geertruidapolder".
De portefeuillehouder zegt toe ten aanzien van bestemmingsplannen te bezien in welke situaties vooraf een
inventarisatie wordt gehouden inzake toekomstige ontwikkelingen.
Zoals bij de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering is toegezegd (zie verderop in deze brief) nemen wij de
suggestie over om, als het gaat om het opstellen van bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen, vooraf de wensen
van ondernemers te inventariseren.
5. Toezegging brief WD d.d. 13 december 2012 inzake rijrichting Korte Parkstraat
De vraag of uitvoering van het besluit kan worden opgeschort tot na behandeling van het nieuwe
Verkeersbeleidplan in de raad voorleggen aan het college.
Wij zijn voornemens om tegelijk met de invoering van eenrichtingsverkeer in de Korte Parkstraat maatregelen te treffen
aan de Burgemeester Mathonstraat, zodat aan de bezwaren van de bewoners uit die straat tegemoet gekomen kan
worden. Er is ons inziens dan geen reden meer om de uitvoering op te schorten.
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6. Toezegging bij behandeling van RMD12-0039 Ontwerp bestemmingsplan hoek Nijverheidsweg
Steen bergseweg
De portefeuillehouder zegt toe de opmerkingen vanuit de commissie inzake de ontsluitingsweg en de
parkeerproblematiek mee te nemen.
De aanleg van de ontsluitingsweg en het realiseren van voldoende parkeercapaciteit op eigen terrein maken onderdeel
uit van de afspraken die wij, ook al moet het formele contract daarvoor nog worden ondertekend, met Lidl hebben over
de vestiging op deze locatie. Het schrappen van de ontsluitingsweg, zoals dooreen aantal fracties tijdens de
commissiebehandeling is aangegeven, is dan ook niet mogelijk.
Toezeggingen college vanuit de raadsvergadering
1. Toezegging bij behandeling raadsvoorstel RVB12-0076 Invoering gedifferentieerde tarieven huishoudelijk
afval (Diftar)
Het college zegt het volgende toe:
- Samen met Saver zal worden bezien of inzake ondergrondse containers vanuit het systeem een
automatisch signaal kan komen bij het naderen van het maximaal aantal tikken.
Nadere aandacht zal worden geschonken aan handhaving (waaronder m.b.t. afvalzakjes die naast
ondergrondse containers worden achtergelaten).
Indien de cijfers daartoe aanleiding geven wordt de raad tussentijds geïnformeerd (kwartaalrapportage).
De strekking van de (ingetrokken) motie Ondergrondse Containers wordt betrokken bij de evaluatie.
In behandeling.
2. RVB12-0082 Vaststelling masterplan Gageldonk-West
Het college zegt toe om op basis van de fasering terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad.
De raadsgriffier stelt een notitie op naar aanleiding van de suggestie om Gageldonk-West (masterplan en
uitvoering) te benoemen als groot project.
In behandeling.
3. RVB12-0093 Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Geertruidapolder
Het college neemt de suggestie over om als het gaat om het opstellen van bestemmingsplannen voor
bedrijventerreinen vooraf de wensen van ondernemers te inventariseren.
Zie hiervoor onder punt 4.
Tot slot. In onze reactie op de actiepuntenlijst van 12 december 2012 (brief U12-022461 van 18 januari 2013) gaven wij
aan dat het rijk per 1 januari € 40 min voor de startersregeling beschikbaar had gesteld. Dat blijkt onjuist te zijn.
Het bedrag van € 40 min hadden wij in november vernomen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Nadien bleek
dat minister Blok geen € 40 min, maar € 20 min ter beschikking had gesteld.
Diezelfde minister heeft op 13 februari bekend gemaakt dat er € 30 min extra beschikbaar komt voor Startersleningen. In
totaal is daarmee € 50 min beschikbaar. Vanwege het ontbreken van gemeentelijk budget kunnen wij hier op dit moment
in Bergen op Zoom helaas niet van profiteren.
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