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Masja Prins

Onderwerp: Motivering agenderen antwoordbrief college nav formele raadsvragen SGP over 2 

vergunningsaanvragen woonfunctie van winkels (in kernwinkelgebied) aan de 

Voorstraat 14 en 16 

Bijlagen: 02c. schriftelijke vragen tijdelijk wonen in kernwinkelgebied Voorstraat.pdf; 02a. CA 

schriftelijke vragen SGP Voorstraat.pdf; 02b. brief nav formele raadsvragen SGP 

voorstraat.docx

 

 

Van: Jan Mulder 

Verzonden: dinsdag 13 april 2021 22:07 

Aan: Klaas Wiesenekker ; Masja Prins  

CC: Henk-Jan Molenaar ; Henry van Veldhuizen; Frans Hazeleger; Jan Mulder  

Onderwerp: Motivering agenderen antwoordbrief college nav formele raadsvragen SGP over 2 

vergunningsaanvragen woonfunctie van winkels (in kernwinkelgebied) aan de Voorstraat 14 en 16  

 

Beste Klaas en Masja, 

 

Dank voor de mail. 

 
Wij willen de antwoorden (zie ingekomen stuk 2 Raad 22 april) op de eerdere schriftelijke vragen van de 

SGP-fractie over de 2 vergunningsaanvragen voor een woonfunctie (in het kernwinkelgebied Voorstraat), 

t.b.v. de panden aan de Voorstraat 14 en 16, agenderen voor de commissie van b.g. mei met de volgende 

motivering: 

 
-Als SGP-fractie zijn we van mening dat niet alleen het verzoek voor een permanente woonfunctie, maar 

ook het verzoek voor een tijdelijke woonfunctie van 10 jaar op dit moment afgewezen had moeten 

worden.  

We hebben nog maar net ingestemd met een krediet van € 166.600 om in samenwerking met de DES tot 

een visie op de retail voor ons dorpshart te komen, waarbij ook specifiek naar dit gebied “Voorstraat” 

wordt bekeken.  

Wij vinden dat minimaal dit proces van visievorming afgewacht had moeten worden om dat proces echt 

open en bestuurlijk zuiver te doorlopen.  

 

-En wij vinden dat in het licht van dit proces en de rol en betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij 

het college het eventuele dilemma van een tijdelijke woonfunctie in ons kernwinkelgebied formeel aan 

de raad had moeten voorleggen.  

 

Hierover wil de SGP-fractie graag in gesprek met de andere fracties. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Jan Mulder 

Raadslid SGP Woudenberg  
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