
Vragen Fractie Van Schoonhoven en PvdA m.b.t. B1. Brief bewoners Hoogeweg n.a.v. reactie op 

handhavingsverzoek op lijst ingekomen stukken van 7 oktober 2021. 

Vraag 1. Waarom kan een eenvoudig verzoek van ongeruste inwoners om handhaving niet op korte 

termijn ingevuld worden? 

Vraag 2. Waarom worden overtredingen wel geregistreerd door de gemeente maar wordt 

handhaving niet uitgevoerd? 

In eerdere vragen werd er door onze fracties gewezen op mogelijke belangenverstrengeling tussen 

gemeente en de betreffende firma. Deze belangenverstrengeling werd ontkend. Nu blijken er weer 

opdrachten voor de gemeente uitgevoerd te worden door de betreffende firma waar voor de 

omwonenden letterlijk een geurtje aan zit.  

Vraag 3. Blijft de gemeente erbij dat belangenverstrengeling nog steeds geen directe of indirect 

achterliggende oorzaak is van het voor omwonenden weifelend en vertragend overkomen van de 

handelingen van de gemeente? 

De betreffende ondernemer wil zijn activiteiten uitbreiden. De omwonenden kunnen dit gezien de 

keer op keer voorkomende overtredingen - die door de gemeente erkend worden - niet accepteren 

omdat zij een nog veel erger wordende situatie met stank- en geluidsoverlast voorzien.  

Vraag 4. Wat gaat de gemeente eraan doen om de situatie ondernemer en omwonenden in kaart te 

brengen en vervolgens te harmoniseren? 

De voorgaande set antwoorden op o.i. reële vragen van onze fracties lijken ontwijkende, 

verdoezelende, voorzichtige en - na checken met de omwonenden - deels niet volledig correcte 

antwoorden op te leveren. 

Vraag 5. Waarom heeft de gemeente wel inhoudelijke contacten met de ondernemer en geen 

inhoudelijke contacten met de omwonenden? 

Het uitstellen van handhaving geeft de omwonenden nog meer ellende waar zij niet duidelijker op 

kunnen wijzen dan zij tot nu toe hebben gedaan in de afgelopen jaren. Omwonenden zijn moedeloos 

aan het worden omdat de communicatie met de gemeente tot op heden geen enkel positief gevolg 

heeft voor hen. 

Vraag 6. Waarom kiest de gemeente zo overduidelijk de kant van de betreffende ondernemer in deze 

langjarige discussie? 
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