
Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde

Datum en tijdstip van verzenden:  do 18-04-2019 21:08

1

 

Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * W.J.

Achternaam * Ubaghs

E-mailadres * wim.ubaghs@live.nl

Fractie * PVV

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Hazeslinger

Inleiding * Na aanleiding van de infocommissie over de Hazeslinger en de Aldi 
alsmede het artikel hierover in de VAR van 17 april, heeft de PVV de 
volgende vragen:

Vragen

Vraag 1 * Is het college op de hoogte dat het voor veel mensen, met name ouderen, 
een enorme onderneming gaat worden om te winkelen bij de Aldi, als deze 
tijdelijk aan de overkant van het kanaal komt te liggen?

Vraag 2 * Is het college op de hoogte van het vele verkeer dat van en na de snelweg 
gaat (inclusief het zware vrachtverkeer van en naar het naastliggende 
industriegebied, en samen met het verkeer wat van en naar de Aldi gaat, 
kan zorgen voor opstoppingen en onveilige situaties? Zo ja, wat is het 
college van plan hieraan te doen? 
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Vraag 3 * Heeft het college afstand genomen van haar onzinnige 
duurzaamheidsbeleid nu de extra vervoersbewegingen van en naar de 
Aldi voor extra CO2 uitstoot gaat zorgen. Zo ja, welke extra maatregelen, 
die ongetwijfeld weer ten kosten zullen gaan van de portemonnee van de 
inwoners van Stichtse Vecht, gaat het college nemen om deze extra CO2 
uitstoot te compenseren?

Vraag 4 * Heeft het college al nagedacht over de gevolgen die het verplaatsen van 
de Aldi buiten het winkelgebied heeft op de overige winkels, de 
aanzuigende werking van de Aldi kom immers te vervallen. 

Vraag 5 * Kan het college zich het tijdelijke noodgebouw voor de Albert Heijn bij de 
ingang van Boom en Bosch herinneren? Zo ja acht het college zo'n 
tijdelijke oplossing (waarbij de Aldi in het dorp kan blijven) geschikt voor de 
Aldi? Zo nee wat zijn de bezwaren?

Vraag 6 * Zijn bovenstaande vragen duidelijk?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


