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Middels deze brief reageren wrj op uw brief van2 jluJi 20i0 over de verplaatsing van de noodwinkel van de
supermarkt in het winkelcentrum Kraailandhof. U reageert in uw brief op de informatieavond van 23 juni
jongsleden waar een toeliclrting werd gegeven op de tijdelijke locaties voor de noodwinkels. ln uw brief
geeft u onder andere aan dat u onaangenaam verrast was dat tijdens de informatieavond over een nieuwe
locatie voor de noodwinkels werd gesproken. Het is niet onze bedoeling u of anderen met deze informatie
te overvallen. De informatieavond hebben wij juist georganiseerd om gezamenlijk met de klankbordgroep
en omwonenden de locaties voor de noodwinkels te bespreken.

De gemeente en de initiatiefnemer hebben een grote voorkeur voor een zo kort mogelijke bouwtijd van het
nieuwe winkelcentrum. Door een zo kort mogelijke bouwtijd wordt de overlast naar de omgeving toe zo
veel mogelijk beperkt. Om een korte bouwtijd mogelijk te maken, moet het winkelcentrum in één keer
gebouwd worden. Dit betekent dat de winkels, op het deel waar de bouw plaats zal vinden, tijdelijk
verplaatst moeten worden. De kleinere winkels krijgen een tijdelijke noodwinkel op het perceel
Zevenhtizerstraat 81. De supermarkt wordt, zoals nu het voorstel is, tijdelijk gevestigd op het grasveld
tussen de 'urban villa' en de sporthal in.

Tijdens de klankbordgroep en de informatieavonden is al eerder een toelichting gegeven op de locaties voor
de noodwinkels. Op dat moment was het voorstel de noodwinkel voor de supermarkt op het centrale plein
te vestigen. Op het grasveld zou een parkeerterrein gerealiseerd worden waar ook de weekmarkt tijdelijk
haar plek zou krijgen. Tijdens de klankbordgroep en informatieavonden is duidelijk aangegeven dat de
plannen nog verder uitgewerkt moesten worden en dat het een voorstel betrof. Nu de plannen verder zijn
uitgewerkt, is duidelijk geworden dat noodwinkel voor de supermarkt meer ruimte in beslag neemt dan
voorheen werd aangenomen. Dit komt onder andere doordat voor de apotheek, de directievoering van de
bouw en het magazrjn van de supermarkt meer ruimte gerealiseerd moet worden. De supermarkt wordt één
op één overgeplaatst naar de noodwinkel.

Doordat het totale programma meer ruimte vergt dan voorheen werd aangenomen, is het niet mogelijk de
noodwinkel voor de supermarkt op het plein te situeren. Het plein is hiervoor te klein, een deel van de weg
rondom het plein zou dan gebruikt moeten worden. Dit leidt verkeerskundig tot complicaties, waardoor
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diverse verkeersstromen (fietsers, voetgangers, automobilisten en bevoorradingsverkeer) in de knel kunnen
komen. Doordat de verschillende verkeersstromen in een beperkte ruimte hun weg moeten zoeken en aan
de andere kant van de weg de bouw plaatsvindt, ontstaat er een onoverzichtelijk geheel en kunnen er
verkeersonveilige situaties gaan ontstaan.
Het is van belang dat tijdens de bouw van het winkelcentrum, wat tot enige overlast zal leiden, de
omwonenden en bezoekers van het centrum zich veilig kunnen bewegen. De gemeente vindt het belangrijk
dat de tijdelijke situatie (tijdens de bouw) verkeersveilig en overzichtelijk is. Wij zljnvanmening dat door
het verplaatsen van de noodwinkel voor de supermarkt naar het grasveld, voor het Kraailandhof en de
directe omgeving een verkeersveilige en overzichtelijke situatie ontstaat.

Om het parkeren in goede banen te leiden, wordt het aantal parkeerplaatsen op het centrale plein uitgebreid.
De ingang van de supermarkt wordt zoveel mogelijk richting het plein gesitueerd zodat de looproute
richting het Kraailandhof zo kort mogelijk is. Omwille van de bereikbaarheid van de bewoners aan het
Breelandhof is het voorstel om, in overleg met deze bewoners, een tijdelijk parkeerverbod aan het
Breelandhof in te stellen. Hierdoor wordt ook de bereikbaarheid van de sporthal gegarandeerd.

Wij zijn ons ervan bewust dat voor de bewoners aan het Breelandhof de situatie tijdelijk verandert. De
locatie van de noodwinkel op het grasveld is een afweging ten aanzien van de verkeersveiligheid en de
gehele (woon)situatie aan het Kraailandhof. lndien de noodwinkel op het plein gerealiseerd zou worden,
zou op het grasveld een parkeerterrein worden ingericht. Het verkeer naar dat parkeerterrein zou ook
overlast voor de bewoners aan het Breelandhof met zich meebrengen. Elke bouw in een centrumgebied
brengt overlast met zich mee. Wij proberen, in samenspraak met de initiatiefnemer, de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Dit is de reden dat het voorstel is om de noodwinkel voor de supermarkt op het
grasveld te plaatsen.

De uitnodiging voor de informatieavond op 23 juni jl. is zowel aan de klankbordgroep verstuurd als aan de
direct omwonenden (Kraailandhof / Breelandhof / Zevenhaizerstraat). Daarnaast is ruim van te voren een
advertentie in de Hooglander Courant gezet. Het onderwerp van de informatieavond is duidelijk in de brief
en de advertentie genoemd: "tijdelijke locaties noodwinkels". Gezien de grote opkomst die avond (met
name direct omwonenden en leden van de klankbordgroep), delen wij uw mening niet dat alleen
geihteresseerden van de aankoop van appartementen naar de avond gekomen zijn. Vertegenwoordigers van
de gemeente en de initiatiefnemer hebben de gehele avond omwonenden te woord gestaan en vragen over
de noodwinkels beantwoord.

Zodra de informatie over de noodwinkels bekend was, zijn de omwonenden middels de informatieavond op
23 junijl. direct geinformeerd. In dit communicatietraject is er voor gekozen om de omwonenden in een
vroeg stadium te informeren. Dit betekent dat de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. Met de
omwonenden van het Breelandhof is afgesproken dat zodra de plannen zijn uitgewerkt, een overleg met hen
wordt ingepland om de details van het plan te bespreken.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoudelijke afiveging van de tijdelijke locaties van de noodwinkels en
de laatste stand van zaken van het project, dan kunt u contact opnemen met projectleider Pieter Faber
(telefoonnummer 06- i 8 1 19694).
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