
  

 
 

 

 

 

 

13 mei 2016 

 

Onderwerp: Gemeentelijke depot Roelenengweg 

 

 

Geacht College, 

 

Op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad stellen wij u vragen over 

het gemeentelijk depot op het parkeerterrein bij voetbalvereniging VVOP aan de Roelenengweg te 

Voorthuizen. 

 

Gemeentelijk depot 

Op het parkeerterrein van voetbalvereniging VVOP aan de Roelenengweg bevindt zich een 

gemeentelijk depot voor het beheer van het openbaar gebied. Het depot bestaat uit een gebouw 

geschikt voor opslag van materialen, stalling van voertuigen en beschikt over een verblijfsruimte met 

toilet. Daarnaast is er een containerplaats en een omheinde stort- en overslagplaats voor onder anderen 

veegafval, groenafval en grond. 

 

Vragen ten aanzien van het gehele gemeentelijk depot op de parkeerplaats bij VVOP: 

1. Voor welke doeleinden mag dit depot gebruikt worden? 

2. Hoeveel verkeersbewegingen creëert dit depot? 

3. Hoe past het depot binnen het huidige bestemmingsplan? 

4. Vind u dat het depot met zijn huidige aard en omvang past in een rustige woonwijk? 

 

Stort- en overslagplaats 

De omheinde stort- en overslagplaats is recent toegevoegd en neemt een groot deel van het 

parkeerterrein bij VVOP in beslag. Kleinere auto's en veegwagens van de gemeente komen hier lossen 

en grotere vrachtwagens komen de materialen weer laden. De fractie van de ChristenUnie heeft zich 

verbaasd over deze stort- en overslagvoorziening op deze plek. Enerzijds vanwege het ruimtebeslag, 

waardoor er minder parkeerplaatsen resteren. Het wordt zo steeds moeilijker om een parkeerplek te 

vinden als VVOP speelt. Anderzijds vanwege de overlast in de vorm van verkeersbewegingen, geluid, 

stof en geur voor de omgeving. De Roelenengweg is een rustige weg in een rustige wijk. De 

activiteiten op een stort- en overslagplaats horen daar niet thuis. 

 

Vragen ten aanzien van de recent toegevoegde stort- en overslagplaats: 

5. Wanneer is deze uitbreiding van de faciliteiten gerealiseerd? 

6. Hoeveel parkeerplaatsen neemt de omheinde stort- en overslagplaats in beslag? 

7. Welk effect heeft het innemen van deze parkeerplaatsen op de parkeerdruk op de drukke 

momenten? 

8. Welke vergunningen zijn er benodigd voor de activiteiten bij een stort- en overslagplaats? 

9. Wanneer zijn deze vergunningen aangevraagd of verleend? 

10. Is er overleg geweest met omwonenden of wijkplatform(s) alvorens de stort- en overslagplaats 

is gerealiseerd? 

 

Wijkplatform 

Het Wijkplatform Voorthuizen centrum heeft het college per brief op 29 april het verzoek gedaan het 

depot te verplaatsen naar een meer geschikte locatie. Daarbij kunnen de faciliteiten mogelijk worden 

uitgebreid tot een mini verzameldepot voor de inwoners van Voorthuizen. De fractie van de 

ChristenUnie steunt deze oproep om twee redenen. De eerste reden is de behoefte aan een andere meer 

geschikte locatie voor het depot. De tweede reden is het oprichten van een verzameldepot voor de 

inwoners van Voorthuizen. In de raadsvergadering van 13 april 2016 heeft de raad u per motie 



  

opgeroepen onderzoek te doen naar het oprichten van extra milieustraat faciliteiten in de gemeente. 

Wij zien de combinatie van een gemeentelijk depot met een milieustraat faciliteit voor de inwoners 

van Voorthuizen als een kans. 

  

Vragen ten aanzien van de suggestie van het wijkplatform om een verplaatsing te combineren met de 

inrichting van een mini verzameldepot: 

11. Het verzoek van het wijkplatform sluit aan bij de aangenomen motie van 13 april 2016 over 

een onderzoek naar extra milieustraat faciliteiten in onze gemeente. Bent u bereidt het 

specifieke verzoek van het wijkplatform te betrekken in het onderzoek naar milieustraat 

faciliteiten in onze gemeente? 

 

 

Wij zien de beantwoording van de vragen graag tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens de ChristenUnie fractie 

 

Peter Spruijt  Lukas Scheijgrond 


