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Geacht gemeentebestuur, 

 

Als buurtbewoners van de Fruitweg willen we reageren op het bestemmingsplan herinrichting 
winkelcentrum de Bongerd. Wij zijn teleurgesteld over zowel de uitkomsten als de procedure. 

Er wordt benoemd dat de buurt en andere partijen actief betrokken moeten worden, echter 
zijn wij van mening dat er met alle input van deze partijen tot op heden weinig of niets 
gedaan is. 

Tien september 2020 hebben wij onze zienswijze mondeling toegelicht en werd ons beloofd 
dat wij daar een rapportage van zouden ontvangen. Begin januari hierover nog contact 
gehad met dhr Francken. Nu 2 weken voor de beeldvormende raadsvergadering worden wij 
overstelpt met documenten (waaronder deze rapportage) waarvoor wij slechts 2 weken 
krijgen om te reageren. 

Jammer ook dat de rapportage van VVN door jullie nergens benoemd of afgewacht wordt. Zij 
zijn bovendien bij de gemeente langs geweest. Van VVN hebben wij vernomen dat zij 11-4 
contact met jullie hebben gehad en het rapport spoedig met jullie wordt gedeeld, jammer dat 
de uitkomsten niet afgewacht en meegenomen worden. 

Punt 7.2 van onze zienswijze; waarin wij de onveiligheid van de parkeerplaatsen en het 
expeditie verkeer benoemen staat een reactie beschreven waaruit blijkt dat er niet serieus 
naar de situatie lijkt te zijn gekeken. Uw voorgestelde wijziging in alinea 1 is niet kloppend, 
omdat we ook aan de kant van de Fruitweg een parkeerplaats krijgen, bovendien met de 
uitgang van de parkeergarage. Al deze auto’s (179+ 72) zullen het vrachtverkeer kruisen 
(welke richting het vrachtverkeer ook rijdt). 

In de tweede alinea wordt aangegeven dat op basis van koplampen een groenstrook zal 
worden aangelegd. Op de ontwerptekening “Aanplant haag Fruitweg de Bongerd” loopt die 
haag tot ver voor de huizen door, dit is niet wenselijk. We willen deze afscheiding vooral aan 
de kant van de parkeerplaats langs de Bongerd, eventueel voorzien van een beplante wal 
zoals ons in eerdere plannen is toegezegd. 

Punt 7.3 van onze zienswijze; wat betreft de parkeergarage 

In de motivatie staat dat er oponthoud op de Plattenburgstraat zal zijn wanneer de uitgang 
van de parkeergarage op de Plattenburgstraat uit zou komen, wij zijn van mening dat het 
oponthoud nu op de Bongerd én de Fruitweg ontstaat waardoor meerdere gevaarlijke 
verkeerssituaties kunnen ontstaan en ook het expeditie verkeer last zal ondervinden.  

 

Met vriendelijke groet,  

Indiener zienswijze 7: buurtbewoners Fruitweg 

14 april 2021  


