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Betreft: 16464 Speelautomatenhallen
Wijchen, 4 februari 2017
Aan de leden van de
gemeenteraad van Wijchen
Naar aanleiding van het verslag
van de bespreking van dit onderwerp in de
Commissievergadering d.d. 12 januari 2017 en gelet op de geagendeerde bespreking en
besluitvorming ervan in de gemeenteraadsvergadering van 9 februari a.s. willen wij (als
centrumbewoners van Wijchen; gebouw de Corderie ) het volgende onder uw aandacht
brengen.
Uit het conceptverslag van voornoemde commissievergadering wordt o.i. duidelijk dat de
standpunten binnen de gemeenteraad over de noodzaak/wens van zo'n voorziening in
Wijchen en de situering ervan zeer verdeeld liggen.
In de beslisnota ( biz. 5 ) geeft het college aan dat de respons op de enquête inzake
handhavingsvraagstukken de vraag over de wenselijkheid van een speelautomatenhal in
Wijchen
'overwegend
negatief beantwoord
wordt
m.a.w.
men
wil geen
speelautomatenhal in Wijchen'. Daar zijn ondergetekenden het volledig mee eens.
Het door een externe deskundige gegeven advies is om een casino niet te mengen met
woonfuncties. Kijk eens hoe vol ons centrum is met woningen en appartementen. Dat
geldt zeker voor ons gebouw met de directe omgeving. Daarom zou je niet met een
speelautomatenhal in het centrum moeten willen gaan zitten.
In 2015 hebben bewoners (en ondernemers) uit de Spoorstraat op voorhand hun
bezwaren geuit tegen het evt. realiseren van een speelhal in het centrum van Wijchen.
(Vergelijk hun brief d.d. 18 sept. 2015). Daarin vragen zij ook uw aandacht voor de
lange openingstijden 'tot middernacht en dat 7 dagen per week'. Wij lezen dat de
openingstijden in deze beslisnota nog veel verder opgerekt worden. Met alle gevolgen
van dien.
Duidelijk mag zijn dat m.n. het slaapcomfort van veel omwonenden met de komst van
een speelautomatenhal in het centrum niet gediend is door de zeker te verwachten
geluidsoverlast in de late en nachtelijke uren.
We hebben begrip voor de wens van de ondernemers om de leegstand van winkelruimte
in het centrum te verminderen. Maar een speelautomatenhal lijkt ons daarvoor niet
geschikt gelet op de toename van de nachtelijke verkeersbewegingen vanaf de nabij
centrumwoningen gelegen parkeerplaatsen. Daarom willen wij u verzoeken af te zien van
deze centrumoptie (deelgebied 1).
Wij wensen u wijsheid bij uw besluitvorming.
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