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Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over
Winkelcentrum Symfonie

Geachte heer, mevrouw,
Op 29 juli 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de
publicatie in het Witte Weekblad van 24 juli over de reconstructie van de Venneperstraat en
het afsluiten van de ingang van het winkelcentrum naar het Venneperplein.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:Bent u op de hoogte van beoogde afsluiting van Winkelcentrum de Symfonie aan
het Venneperpiein?
Antwoord: We hebben geen officiële informatie ontvangen van Winkelcentrum de Symfonie
in de vorm van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of anderszins waarin zij
aankondigen de toegang tot het winkelcentrum aan de zijde van de
Schoolstraat/Venneperplein te willen afsluiten. Wel zijn wij informeel op de hoogte.
Vraag 2: De PvdA fractie is van mening dat door het afsluiten van de ingang uitkomende op
het Venneperplein hiermee het plein een doods plein zal worden. Immers er zijn geen
natuurlijke centrum looproutes meer die daardoor ook het plein aandoen. Het plein zal een
geïsoleerd karakter krijgen wat buiten centrum daardoor komt te liggen Ben u het met de
mening van de PvdA eens en kunt u uw mening onderbouwen als dat niet zo is?
Antwoord: We zijn het eens met de PvdA fractie dat een mogelijke afsluiting van de
noordelijke ingang het gebruik van het plein kan beïnvloeden.
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Vraag 3a: Heeft de winkeliersvereniging met u contact opgenomen om deze afsluiting voor
te leggen?
Antwoord: Nee, de winkeliersvereniging heeft geen contact opgenomen met de gemeente.
Vraag 3b: Zo nee, gaat u het gesprek aan hierover met de winkeliersvereniging?
Antwoord: Inmiddels is er ambtelijk contact geweest met de winkeliersvereniging over de
afsluiting.
Vraag 4: Door de afsluiting van de thans noordelijke ingang, zal ook het fietsparkeren daar
niet meer plaatsvinden. Is er bij de herinrichting van de Venneperstraat al rekening
gehouden meteen andere fietsparkeerbehoefte c.q. verdeling?
Antwoord: Nee, bij de herinrichting van de Venneperstraat is nog geen rekening gehouden
met een andere fietsparkeerbehoefte als gevolg van een mogelijke afsluiting van de ingang
aan de zijde van de SchoolstraatA/enneperplein.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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