
Vragen aan de insprekers over Bp Koningin Julianaplein namens de SGP fractie, Jan Mulder 

Bij ….
Dank voor uw heldere en uitgebreide inspraakreactie. Complimenten daarvoor.

1. U verwijst naar het raadsvoorstel waarin wordt genoemd dat de informatieavond 
positief was, maar geeft terecht aan dat dit niet heeft geresulteerd in een plan wat 
draagvlak heeft in de buurt. 
Heeft u vanuit de ontwikkelaar terugkoppeling gehad van de opbrengst van de 
informatieavond en hoe dat is verwerkt in het nu voorliggende plan? 
Zo ja, op welke wijze?
Kunt u duiden of er gesproken is over alternatieve bouwplannen?  En zo ja, welke?

2. U roept de gemeenteraad in het slot van uw inbreng op om dit plan zo niet vast te 
stellen.
U benoemt daarbij het aantal van drie bouwlagen. 
Denkt u dat er wel draagvlak is voor een plan met twee bouwlagen?
En voor een plan met een teruggetrokken derde bouwlaag?

3. Heeft u nog een slotopmerking?
 

Bij …
Dank voor uw inspraakreactie.

1. Twee van uw punten betreffen het parkeren en de verkeersveiligheid. Welke 
mogelijke oplossingen wilt u de gemeenteraad op dit punt aandragen?

2. U geeft aan dat voor uw bezwaren geen fatsoenlijk oplossingen zijn komen. 
Is er met u gesproken -op de bewonersavond- over alternatieven op het toen 
voorgelegde plan?  
Zou u geholpen zijn met een plan met twee bouwlagen of een derde teruggetrokken 
bouwlaag?

3. Heeft u nog een slotopmerking?

Bij …
Dank voor uw inspraakreactie.

1. Een van uw zorgen betreft de verkeersveiligheid. 
Welke mogelijke oplossingen wilt u de gemeenteraad op dit punt aandragen? 
Zijn er oplossingen mogelijk waarbij zowel appartementen worden gerealiseerd, 
maar ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd?

2. U benoemt in het slot van uw inspraak dat een plan van twee bouwlagen wel 
voorziet in de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 
Denkt u dat er wel draagvlak is voor een plan met twee bouwlagen? 
En voor een plan met een teruggetrokken derde bouwlaag?

      3. Heeft u nog een slotopmerking?


