Aan het College van B&W van de gemeente Halderberge
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch
Datum, 16 november 2017
Betreft: Uitvoering motie Ontwikkeling Winkelgebied Oudenbosch
Geacht college,
In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft het CDA tijdens de algemene beschouwingen de motie
ingediend: Ontwikkeling Winkelgebied Oudenbosch.
De motie heeft raadsbreed steun gekregen. Door middel van deze motie is door de raad nadrukkelijk de
zorg uitgesproken over de huidige ontwikkelingen van het winkelgebied Oudenbosch. Met name voor dit
gebied wordt het college verzocht een visie te ontwikkelen, waarbij wordt gevraagd rekening te houden
met zowel ondernemers als de inwoners van dit gebied.
In de besluitenlijst van 24 oktober j.l. staat te lezen dat het college instemt met de motie. Het verbaast ons
echter zeer, dat aan de Economische Koepel wordt gevraagd uiteindelijk tot een visie te komen voor alle
kernen van Halderberge. Uiteraard vindt het CDA het belangrijk dat er voor Halderberge per kern een visie
uitgewerkt wordt, maar vanwege de grote zorgen over het winkelgebied Oudenbosch heeft de
gemeenteraad nadrukkelijk verzocht een visie uit te werken voor Oudenbosch
Naar aanleiding van uw besluit stellen wij de volgende vragen aan u:
1. Zoals hiervoor aangegeven heeft de voltallige gemeenteraad gevraagd om een visie voor het
winkelgebied Oudenbosch. Wat is de reden om een visie voor alle kernen te ontwikkelen?
2. Wij kunnen ons voorstellen dat voor het winkelgebied Oudenbosch een uitgebreide visie zal
komen. Welke onderdelen gaan we terugvinden in de visie?
3. Wat is de verwachting van de kosten voor het uitwerken van de visie voor het winkelgebied
Oudenbosch?
4. Is er voldoende budget beschikbaar voor alle kernen?
5. Welke opdracht is er aan de Economische Koepel gegeven voor de ontwikkeling van de visie?
6. Is de opdracht schriftelijk vastgelegd?
7. Is in de opdracht aan de Economische Koepel, in het kader van burgerparticipatie, ook nadrukkelijk
de visie van ondernemers en burgers meegenomen?
8. In uw besluit staat dat de economische koepel met een externe partij gaat komen tot een plan van
aanpak. Welke zekerheden zijn te geven dat er op de afgesproken datum een visie ligt voor
winkelgebied Oudenbosch.
9. Sinds het indienen van de motie zijn er veel maanden verstreken. Is de opdracht aan de externe
partij al gegeven?
Wij vertrouwen er op dat een snelle reactie zal volgen.
Met vriendelijke groet,
Theo Stehouwer
Namens fractie van CDA Halderberge

