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Geachte heer Geldens,
Naar aanleiding van uw vragen in de brief van 16 februari 2010 over het parkeren op het
terrein van De Poortakker kunnen wij u het volgende antwoorden;
1. Is het college op de hoogte van deze handelswijze van Woningbelang?
Nee, dit was ons nog niet bekend
2. Geldt bij dit complex de parkeernorm zoals die ook bij andere complexen is
toegepast?
Bij de toetsing van de bouwaanvraag is de toenmalige parkeernorm gehanteerd,
die ook voor andere gelijkwaardige complexen van toepassing was.
3. Zo ja, wat gaat het college doen om de norm toe te laten passen?
Dit is niet van toepassing, de huidige norm voldoet.
4. Indien er geen norm wordt toegepast, wat is dan de reden dat dit hier niet geldt
en bij overige complexen wel?
Niet van toepassing
5. Is het college het met ons eens dat het toekennen van deze parkeerplaatsen aan
medewerkers van woningbelang geen prioriteit heeft en er voor deze
medewerkers net als voor andere inwoners gebruik kan worden gemaakt van
openbare parkeerplaatsen?
Hierover doet de gemeente geen uitspraak. Het betreffende terrein dat in het
kadaster bekend is als perceelnummer 3680 is eigendom van Woningbelang.
Naar onze mening betreft het hier dan ook een kwestie tussen Woningbelang en
de bewoners van het complex De Poortakker.
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6. Is het college bereid een gesprek aan te gaan met Woningbelang om deze
maatregel ongedaan te maken?
Ook al is de gemeente geen partij in deze, zijn wij bereid om deze kwestie te
bespreken met Woningbelang. Dit zal in één van de komende overleggen met
woningbelang gebeuren.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris, ^^~/?
burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen

