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Geachte leden van de raadscommissie Burger en Bestuur,

In de vergadering van de commissie Burger en Bestuur van 6 november jl. is bij behandeling van het raadsvoorstel
Herziening Grondexploitatie Wouwseweg e.o. (RVB13-0095) vanuit de fractie CDA een vraag gesteld naar de situatie
rondom het parkeren aan de Nijverheidsweg in Halsteren. In reactie daarop kan ik u het volgende melden.
In verband met het snel inrichten van een parkeerverbod in de Nijverheidsweg is in eerste instantie ook voor het gedeelte
voor garagebedrijf Vaartland een parkeerverbod ingesteld. Echter op basis van een reactie vanuit dit garagebedrijf is,
mede omdat er geen inspraakprocedure is gevolgd voor de plaatsing, besloten om in eerste instantie het parkeerverbod
ter hoogte van het garagebedrijf te verwijderen. Het bedrijf is, naar eigen zeggen, zo beter bereikbaar voor klanten.
Hiermee blijft naar onze mening de toegankelijkheid voor de brandweer gewaarborgd. Wel is met het garagebedrijf
afgesproken dat, indien de lokale situatie daar aanleiding toe geeft, het parkeerverbod alsnog ook voor het garagebedrijf
zal worden geëffectueerd, hetgeen betekent dat een verkeersbesluit moet worden genomen, waartegen bezwaar en
beroep mogelijk is. Daarnaast zijn bij ons geen meldingen bekend die duiden op problemen vanuit de brandweer.
Inmiddels zijn er signalen dat het garagebedrijf Vaartland de openbare weg gebruikt als verkoopruimte. Dit gegeven is
inmiddels onder de aandacht gebracht van het team Handhaving. Zij zullen bij constatering van dit feit optreden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben-geïnformeerd.
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