
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Jong, Marijke de  
Verzonden: vrijdag 22 september 2017 11:25 
Aan: D. van 't Hof 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: 93. Beantwoording Technische vraag Dik van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) over RIB 60 
- Aldi Hazeslinger in Breukelen 
Urgentie: Hoog 
 
Dag Dik, 
 
Zie onderstaand de beantwoording van je vraag over Aldi Hazeslinger Breukelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke de Jong 
Raadsadviseur 
 
 
 
Beste meneer Van 't Hof, 
 
Bijgaand ter informatie de brief van Aalbers ontwikkeling, waarnaar in RIB 60 wordt verwezen. 
Deze brief heeft reeds eerder kort in het systeem van uw raad gestaan.     
De media heeft deze brief toen opgepikt, vandaar dat wij u hierover hebben geïnformeerd in de RIB. 
De brief gaat inhoudelijk in op werkafspraken om de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling 
van de Aldi. 
En was daarom niet gericht aan uw raad. 
Aalbers ontwikkeling werkt samen met de Aldi. 
 
Wij streven ernaar om u medio november nader over deze ontwikkeling te berichten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wieke van Mourik 
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkelingen 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: DEHof1949@kpnmail.nl [mailto:DEHof1949@kpnmail.nl] 
Verzonden: donderdag 7 september 2017 21:29 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: RIB 60, technische vraag 
 
Geachte Griffie, 
 
Betreft: Aldi op de Hazeslinger in Breukelen 
 
Wij zijn zeer verbaasd over de tekst in deze RIB over dit onderwerp. 
Wij hebben al weken geleden rechtstreeks van Aldi andere en nadere informatie ontvangen. Wij 
hebben van hen vernomen dat zij zelf een onderzoek hebben laten maken over parkeren op maaiveld, 
omdat de afspraak met de eigenaar van Straatweg 130 en de Aldi geen vervolg krijgt en dat Aldi de 
wens heeft voor een ruimte van 1200 tot 1400 m² in plaats van het huidige eigendom van ca 600m2 . 
Dit zal een nog groter tekort aan parkeerplaatsen veroorzaken, met woningbouw als kostendrager 
(ook het nieuwe parochiehuis), dat alleen met toepassing van ondergronds parkeren mogelijk is. 
Maar Aldi is een fervent tegenstander van een supermarkt met ondergronds parkeren. 
 
Vraag: 

mailto:DEHof1949@kpnmail.nl
mailto:DEHof1949@kpnmail.nl


Graag zouden wij de inhoud van de brief van Aalberts Ontwikkeling ook ter kennis name willen 
ontvangen. 
  
-- 
mvgr 
Dik van 't Hof 


