




nodig is. 
 
De begeleidende mail eindigt met de opmerking dat na de keuze van SPCO 2 
tot 3 weken nodig zijn om deze te laten bevestigen door het College van 
B&W. 

30 10-9-2020  geeft op verzoek van  reactie op de matrix waarin  zich verbaast over 
de gemeentelijke zorg omtrent allerlei invloedsfactoren (t/m de aanwezigheid 
van de rugstreeppad..) maar niemand die zich heeft afgevraagd of het 
allemaal technisch wel mogelijk is.  verzoekt  in te stemmen met het 
consulteren van een unitbouwer teneinde de feitelijke haalbaarheid te toetsen. 
 

 

 07-10-2020 Na nadere advisering van de MR geeft SPCO aan  de voorkeurslocaties 
door: De Veste en Jan Steenstraat. 

 

31 15-10-2020 Opname ter plaatse van De Veste met unitbouwer De Meeuw  

32 16-10-2020 Bericht van  aan /  mbt technische- & procedurele vragen TH  

33 19-10-2020 Mail van  aan  met het verzoek ‘voorzichtig’ te zijn met het ondernemen 
van voorbereidende actiest.b.v. de tijdelijke huisvesting (Het inmeten van het 
terrein met De Meeuw, waardoor bewoners lucht kregen van de plannen). 

 

34 20-10-2020  reageert en geeft aan dat hij al meer dan een jaar op allerlei plekken 
bezoeken heeft gebracht en dat er nu snel geschakeld moet worden wil de 
planning van de nieuwbouw niet in gevaar komen. 

 

35 22-10-2020  geeft in mail aan dat de eerstvolgende actie bij hem ligt en verwacht een 
collegebesluit op 10-11-2020. Tevens geeft hij diverse aandachtspunten aan 
waaronder een parkeeronderzoek als onderdeel van het Plan van Aanpak 
(wat pas relevant wordt om op te stellen nadat er een college-besluit is 
genomen!) 

 

36 23-10-2020  start aanvraag NUTS-voorzieningen gelet op de lange doorlooptijd.  

37 3-11-2020  geeft -op verzoek van  reactie op de gemeentelijke concepten 
‘persbericht’ en ‘brief aan bewoners’. 

 

38 10-11-2020 Op deze datum zou een college-besluit vallen. Omdat er geen terugkoppeling 
volgt vanuit de gemeente neemt  contact op. Gemeld wordt dat het besluit 
is verplaatst naar 17-11. 

 

39 16-11-2020  vraagt  om gespecialiseerde adviesbureaus voor P-onderzoek, waar 
gemeente goede ervaring mee heeft.  antwoord dat afdeling Verkeer meldt: 
“gewoon op internet zoeken.’ 

 

40 16-11-2020  stelt een concept-planning op en doet research naar bezwaar- & 
beroepstermijnen welke (mogelijk) kunnen gaan spelen. 

 

41 17-11-2020 Research van  zèlf naar een adviesbureau voor P-onderzoek leidt naar 
Mobycon.  
 

 

 18-11-2020  neemt contact op met de gemeente om het besluit omtrent de TH te 
vernemen. Belsuit is dat het besluit is aangehouden en dat ‘op dit moment’ 
niet bekend is wanneer het belsuuit wel wordt genomen. De uitkomsten van 
een uit te voeren parkeeronderzoek worden afgewacht.  vraagt de 
gemeente de vragen t.b.v. het P-onderzoek aan te dragen zodat gericht 
onderzoek plaats kan vinden. 

 

42 23-11-2020  vraagt  naar mening omtrent de extra uitvraag m.b.t. P-onderzoek. 
Gemeente stelt dat het onderzoek tòch had moeten plaatsvinden en om die 
reden geen reden tot vertraging ontstaat.  
 
Mening  eerst gem. ontstemming vanwege pro-actieve benadering 
(inmeten terrein)…’Wacht op besluit!” En dan geen besluit nemen maar eerst 
een P-onderzoek laten uitvoeren (zou aanvankelijk deel moeten uitmaken van 
de fase nà college-besluit als deel van het Plan van Aanpak). Conclusie: 
gemeente beargumenteert keuzes al naar gelang het in haar kraam te pas 
komt m.a.w. wijkt zèlf af van de door haar zelf vastgestelde protocollen…. 

Visie op gemeentelijk 
handelen van  
beschikbaar. 

43 2-12-2020 Notitie van  “Zorg omtrent voortgang TH” gericht aan   Notitie beschikbaar 

44 3-12-2020 Reactie van  op notitie van  Reactie beschikbaar 

45 3-12-2020 Verzoek tot verrichten van een P-onderzoek. De vragen (zie 18-11.2020) 
worden niet aangedragen, omdat de functie van verkeerskundige bij de 
gemeente vacant is. 

 

46 4-12-2020 EB meldt dat Mobycon ‘gewoon’ adviseur cq. klant van de gemeente is in 
parkeerdrukonderzoeken.  
N.B.: Verkeer had dus gewoon -als betrokken partij- kunnen doorverwijzen in 
plaats van  te laten zoeken op internet. 

 / adviseur 
van Mobycon 

47 8-12-2020 Ontvangst van offerte van Mobycon  








