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onderwerp: Vragen D66 inzake herinrichting Gieterijstraat 5-7 
   
 
van: Wethouder Lambregts 
aan: Fractie D66 
datum: 18 juni 2019  
  

 
 
 
 
D66 heeft op 30 mei schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het plan voor de 
herinrichting van de weg bij de Gieterijstraat 5-7 in Gaanderen. 
 
De volgende vragen zijn gesteld: 
 

1. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe deze plaatselijke herinrichting tot stand 
is gekomen en hoe dit soort processen over het algemeen verlopen? 

2. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe en op welke tijdstippen er communicatie 
met de buurtbewoners heeft plaatsgevonden? 

3. Deelt de portefeuillehouder de mening dat als buurtbewoners een brief 
ontvangen met een plantekening waarin de status op definitief staat dit niet 
bevorderlijk is voor de samenwerking in het participatieproces? 

4. Deelt de portefeuillehouder de mening dat het volstrekt onwenselijk is dat 
buurtbewoners het gevoel hebben dat er niet naar hun geluisterd wordt?   

 
Antwoord: 
 

1. De herinrichting van de weg komt voort uit de wijziging en verbouwing van het 
pand aan de Gieterijstraat 5-7 van Sité Woondiensten. Sité heeft in 2018/2019 het 
gebruik van dit pand gewijzigd van zorg naar een woonlocatie voor 11 cliënten 
van De Lichtenvoorde. Het uitgangspunt is dat de initiatiefnemer (Sité) het 
benodigde parkeren op eigen terrein moet oplossen. Omdat er op eigen terrein 
van Sité geen plaats is, is gezocht naar een oplossing in de openbare ruimte. Sité 
betaalt een vast bedrag per parkeerplaats aan de gemeente voor de aan te leggen 
parkeerplaatsen (conform de nota Auto & Fiets 2017). Er moeten twaalf 
parkeerplaatsen aangelegd worden. Vier van de twaalf parkeerplaatsen zijn al 
elders aan de Gieterijstraat aangelegd. 
In het algemeen is het zo dat afhankelijk van de bestemming en wat de categorie 
van de weg is of er wel of geen procedure (planologisch, aanleg- of 
verkeersbesluit) noodzakelijk is. In dit geval is de herinrichting bij rechte mogelijk 
en betreft het een 30 km-zone, waarvoor geen verkeersbesluit of andere 
procedure hoeft te worden gevolgd. 

2. Medio 2018 is de omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigde gebruik en 
de verbouwing van het pand. Deze omgevingsvergunning is op de gebruikelijke 
manier ter inzage gelegd. Er zijn vijf bezwaarschriften ingediend. De bezwaren 
zijn behandeld tijdens een hoorzitting. Het advies van de Commissie 
bewaarschriften was om deze bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Het 
college van B&W heeft dit advies overgenomen en conform besloten. 
Tijdens de hoorzitting is de toezegging gedaan dat nog met de bewoners overlegd 
zou worden over de herinrichting en dat er rekening gehouden zal worden met de 
aangedragen opmerkingen van de bezwaarmakers. De buurtbewoners rondom de 
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Gieterijstraat 5-7 zijn middels een brief op 8 mei uitgenodigd voor de 
informatieavond over de herinrichting op 21 mei 2019. Naar aanleiding van de 
informatieavond is geconcludeerd dat er nog twee alternatieven uitgewerkt 
worden. De alternatieven worden aan een afvaardiging van de buurt voorgelegd. 
Dit vindt eind juni plaats. 

3. Het eerste ontwerp dat gemaakt is, is door de verkeersdeskundige van de 
gemeente beoordeeld als de beste optie. Vandaar dat op deze versie de term 
definitief is komen te staan. Omdat er tijdens de hoorzitting was afgesproken dat 
er nog overleg met de buurt zou plaatsvinden, is gekozen om een informatieavond 
te organiseren. Het proces is na de hoorzitting dus enigszins gewijzigd. Dat op de 
tekening stond dat deze definitief was, kwam voort uit het feit dat er 
oorspronkelijk geen sprake was van een participatieproces met de buurt. Dat heeft 
in dit geval een verkeerde suggestie gewekt bij de buurt, wat wij betreuren. Door 
de hoorzitting is gekozen om de buurt inspraak te geven via de georganiseerde 
informatieavond.  

4. Uiteraard vinden wij het vervelend dat buurtbewoners het gevoel hebben dat niet 
naar hen geluisterd wordt. In dit geval is na de hoorzitting besloten om de buurt 
de mogelijkheid te geven opmerkingen over de herinrichting in te brengen. 
Daarvoor hebben wij de inloopavond georganiseerd, waarvoor wij de buurt 
hebben uitgenodigd. De opmerkingen die daar zijn gemaakt nemen wij serieus. 
Dit heeft geleid dat er nog twee alternatieven worden uitgewerkt, die met een 
afvaardiging van de buurt worden besproken.   

 
 
 
  
 


