Aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Nijkerk (per e-mail)

Betreft:
Datum:

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 33 van het reglement van orde van de
gemeenteraad
10 januari 2018

Geacht college,
Uw college heeft besloten tot het ter inzage leggen van een aanvraag omgevingsvergunning
m.b.t. het perceel Willem-Alexanderplein 12 te Nijkerk (dossiernr. 2017W2271). Daarnaast
heeft u een melding activiteitenbesluit gedaan (dossiernr. 2017MO0409) met betrekking tot
hetzelfde perceel. Op basis hiervan wordt de vestiging van een horecagelegenheid (New
York Pizza) mogelijk gemaakt. De fractie van de VVD maakt zich ook in de huidige situatie al
zorgen over de verkeerssituatie op de Oranjelaan en in het verlengde daarvan het WillemAlexanderplein, in het bijzonder over de veiligheid en vraagt zich af of een verdere
verzwaring van die problematiek door de vestiging van een pizzeria met afhaal- en
bezorgservice in de huidige omstandigheden gewenst is. Daarnaast is voor ons op basis van
de Visie Aantrekkelijk Nijkerk en het ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2018
onvoldoende duidelijk hoe het college in de praktijk de afweging gaat maken tussen
enerzijds het belang om de binnenstad te revitaliseren en anderzijds het belang om in te
spelen op ontwikkelingen buiten de binnenstad waarom de markt kennelijk vraagt. De
fractie van de VVD stelt uw college daarom de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de grote parkeer- en verkeersdruk in de directe omgeving
van het perceel (Oranjelaan en Willem-Alexanderplein) en de gevolgen die dat nu al
heeft voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de woonomgeving?
2. Is het college in het licht van de vorige vraag van mening dat het vestigen van
middelzware horeca (categorie II in het ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2018)
op die locatie met afhaal- en bezorgservice goed inpasbaar is uit het oogpunt van
parkeren en verkeersveiligheid? Zo ja, waarom?
3. Hoe verhoudt de vestiging van horeca op een locatie als de onderhavige zich tot de
wens om de vitaliteit van de binnenstad te versterken, zoals dat onder meer is
verwoord in de Visie Aantrekkelijk Nijkerk?
Met vriendelijke groet,
Niels Staal (VVD)

