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Artikel 41 vragen ontgroening Peperstraat

Geachte heer Warris,
U heeft het college op 3 april 2020 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over het
ontgroenen van de Peperstraat. In deze brief beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.
Wie heeft opdracht gegeven de vergroening te verwijderen?
De betreffende gebiedsbeheerder heeft opdracht gegeven de bomen te verwijderen, dit na
overleg met mij en een ontwerper van de gemeente Oss. Overigens zijn de bomen herplant in
de Horzak.
Wat is de achterliggende beweegredenen om dat te doen?
De achterliggende beweegredenen om de bomen te verplanten zijn om ervoor te zorgen dat
de doorrijdbreedte t.b.v. hulpdiensten, leveranciers en zoutstrooiwagens niet in het geding
zouden komen.
Hoe zijn de bewoners en ondernemers hiervan op de hoogte gebracht?
Wij hebben de twee betreffende horecaondernemers en de centrummanager op de hoogte
gebracht, verder hebben wij niemand ingelicht.
Groen Links is verteld dat op basis van oude informatie een terrasvergunning is verleend ten
bate van de nieuwe horeca in de Peperstraat aan de Heuvelzijde. Bij die oude informatie stond
de nieuwe situatie met vergroening nog niet ingetekend. Het lijkt Groen Links dan ook dat er
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op basis van foute informatie een vergunning is verleend. Klopt het volgens het college wat
Groen Links is verteld en wat betekent dat voor de op basis van foute informatie verleende
terrasvergunning?
Nadat de Peperstraat was heringericht heeft het even geduurd voordat de nieuwe situatie was
verwerkt in de beheersystemen van de gemeente. Voordat de nieuwe situatie was verwerkt
hebben er gesprekken plaatsgevonden met de horecaondernemer van Heuvel 20 en diverse
ambtenaren van de gemeente. Nadat de mogelijkheden m.b.t. de terrassen van Heuvel 20
besproken en afgesproken waren heeft de gemeente een tekening m.b.t. de nieuwe terrassen
van Heuvel 20 gemaakt en verstuurd. Deze tekening m.b.t. zijn terrassen zijn ingetekend op
de “oude” situatie van de Peperstraat en hier is de fout ontstaan. De ondernemer en architect
van Heuvel 20 zijn verdergegaan met de maatvoering die de gemeente afgegeven had, o.a.
m.b.t. de vaste luifels e.d.. De afgegeven terrasvergunningen blijven zoals ze zijn.
Hoe past het verwijderen van beeldbepalend en leefomgeving-verrijkend groen bij de
gepresenteerde visie van het college en de unaniem aangenomen motie van Groen Links dat
vergroening van het stadscentrum bijdraagt aan uitstraling, bedrijvigheid en woonplezier?
Dit past niet. Op het moment dat de gemeente achter de fout is gekomen is een ontwerper
meteen aan het werk gegaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Op maandag 6 april
heeft er een afspraak plaatsgevonden om dit te bespreken, helaas was niet iedereen in de
mogelijkheid om aanwezig te zijn. Het idee van de ontwerper wordt op dit moment verder
uitgewerkt, maar op basis van de eerste schetsen zal er meer groen terug komen in de
Peperstraat dan er is verwijderd. Deze ontwerpen zullen met de twee horecaondernemers en
de centrummanager worden besproken. In de bijlage de schetsen die nog verder uitgewerkt
en besproken moeten worden, de schetsen hebben nog geen status en het is de bedoeling
deze inrichting door te trekken tot de hoek van de Heuvel / voormalige CoolCat.
Hoe gaat het college de schade die aan de groenvoorziening in de Peperstraat is aangebracht
herstellen? Hoe worden inwoners en ondernemers van de Peperstraat hierbij betrokken?
Zie het bovenstaande antwoord.
Ik hoop hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
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Met vriendelijke groet,

Mr. J.H.T. van Orsouw
Wethouder Centrum
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