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Geachte raadsleden 
 
Graag breng ik u op de hoogte van het volgende. 
 
Na uitgebreide bestudering van de nieuw ingetekende parkeergarage in memo van afgelopen 8 decembe , zijn de 
volgende zaken mij opgevallen 
 

- Het Laad en losstation van Aldi zal ook anders moeten worden ingevuld. Zie bijlage. Doorsteek van 
magazijn naar Aldi is namelijk niet meer mogelijk. Wellicht moet nu laden en lossen op straat 
plaatsvinden. 

- Tapis roulant is verdwenen. (zie ook bijlage). Dit was een eis van de Aldi. Hieraan wordt niet 
gerefereerd in memo 

- Om tot de ingetekende gekoppelde garage te maken (zonder eigendom Plein 36) 
benodigt men openbaar gebied aan zowel noord- als oost zijde. Kabels en leidingen zullen moeten 
worden verlegd. Dit kost zeer veel geld. Hieraan wordt niet gerefereerd. 

- Daarnaast is de parkeergarage duidelijk niet getoetst aan risico's, zoals verzekeringsrisico's. 
Wanneer men gebruikt maakt van openbaar gebied voor een parkeergarage is het zeer lastig deze te 
verzekeren. Professionele partijen realiseren alleen parkeergarages onder (openbare) straten en/of 
wegen wanneer zowel de eigenaar van de straat en/of de weg dezelfde is als die van de 
parkeergarage. Een situatie waarbij gebouwd wordt onder een openbare straat en/of weg, met alle 
risico’s, schadeclaims, onveilige situaties, etc, komt vanuit gemeentelijke risicobeheersing nagenoeg 
niet voor. Hieraan is duidelijk niet gedacht.  

- Vrachtwagen en trucks rijden straks over openbaar gebied de laad- en lossleuf in, waaronder een 
parkeergarage ligt. Dit is nauwelijks te verzekeren, de risico's zijn zeer groot. Hieraan wordt niet 
gerefereerd.  

- Per saldo levert de getekende parkeergarage geen extra parkeerruimte op voor het centrum, maar 
wel extra verkeersbewegingen van auto's (kort parkeren voor supermarkt).  

- De getekende bak is niet gescreend aan essentiële NEN normen zoals Gedachtegoed van memo 
datum 8 november eerder heeft aangegeven.  

- Ook wordt niet ingegaan hoe het zit met in- en uitritten. Waar rijdt men de garage in en waar rijdt men 
de garage uit. Dit staat niet aangegeven 

 
Kortom de nieuw ingetekende parkeergarage brengt vele risico's met zich mee.  
Het niet mee kunnen nemen van Plein 36 in de parkeergarage is, niet zoals het college beweert, van kleine 
invloed. Het is van zeer grote invloed zowel onder- als bovengronds. Zelfs van zo een grote invloed dat risico's 
niet helder zijn. 
 
Wat betreft de rooilijn: deze maandag zullen de gebouwen op de grond worden geschilderd. Het gebouw van de 7 
dorpelingen staat op pootjes. Dit zorgt ervoor dat de bebouwing op de begane grond 3 meter naar achteren ligt. 
Echter verdieping 1 t/m 3 liggen dus 3 meter naar voren. In de memo hanteert de gemeente deze begane grond 
bebouwing als rooilijn. Dit is echter niet de definitie van de rooilijn. Bij de rooilijn gaat men uit van de uiterste 
bebouwingsgrens. De lijn moet dus 3 meter naar voren liggen, gelijk met de uitkraging, tot waar de pootjes 
lopen. 
Mijns inziens krijgt u dan nog steeds geen getrouw beeld 
 
Met vriendelijke groeten 
Namens Stichting Mooier Bergen 
 
Onno van Denzen & Meis de Jongh 
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