
Rondvraag raadsvergadering 16 maart 2023 

 

Raadslid 

(fractie) 

Vraag 

Dhr. Slewe (ZB) Inzake Bijduinhof 
 
-Zou graag van het college horen wat de gevolgen zijn va de uitspraak van de 
rechter mbt Bijduinhof 
-Klopt het dat de mogelijke schade inderdaad verhaald gaat worden op Hillgate? 
-heeft dit ook consequenties voor andere bewoners en bedrijven  aangrenzend 
aan Bijduinhof, 

Dhr. Koster 

(PvdA) 

Inzake openingstijden AH 
 
Is het college eens dat de openingstijden van de AH in Bennebroek niet verruimd 
worden naar 9 uur in de ochtend op zondagen? En dat derhalve dit verzoek 
geweigerd moet worden? De omwonenden hebben recht op een rustige 
zondagochtend! 

Mevr. Roos (HvB) Inzake openingstijden AH 
 
• Hebt u kennisgenomen van de brief van omwonenden over verruiming 
openingstijden en bevoorrading van de AH? Naar aanleiding hiervan hebben wij 
een vraag: ons amendement dat in 2022 werd ingediend en is aangenomen ging 
over de winkeltijdenverordening en de mogelijkheid om te bevoorraden op zon- 
en feestdagen. Wij hebben dit afhankelijk gesteld van participatie in de buurt. 
Heeft deze participatie plaatsgevonden en zo ja hoe dan? 
• Omwonenden vertellen ons dat u slechts enkele huishoudens hebt 
benaderd via een brief en dat de buurt en dus belanghebbenden veel ruimer zijn 
dan uw beperkte benadering laat zien. Kunt u dit toelichten en bent u bereid meer 
mensen hierin te betrekken? 
• De buurt klaagt over overlast en dat de openingstijden steeds ruimer 
worden. Wat is nu het beleid? Welke belangenafweging past u toe? 

Dhr. Slewe (ZB) Inzake handhaving vrachtwagens 
 
Wat wordt er gedaan aan handhaving op de Vogelenzangsweg? 
Wij ontvangen klachten van bewoners die constateren dat er steeds vaker 
vrachtwagens rijden. 

Mevr. Roos(HvB) Inzake omzetten van een schuur in een woning Leidsevaart 26B 
 
Wat is precies de stand van zaken mbt het omzetten van een schuur in een 
woning Leidsevaart 26B in Bennebroek:  
• wordt dit langs de raad geleid of via de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 
afgehandeld door het college?  
• Is sprake van participatie met omwonenden? Wat is daarvan de uitkomst? 
 

 


