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Geachte heer,
Over het beroep met zaaknummer SHE 16 / 1268 BESLU V35 deel ik u het volgende mee.
Hierbij doe ik u door de andere partij ingezonden stukken toekomen.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
Hoogachtend,
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Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht

gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
Behandeld door mw. mr. S.K. Rijvers
Telefoon 040 2382697
29juni2016

Postbus 90125
5200 MA 'S-HERTOGENBOSCH

Betreft:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

verweer inzake beroep Bewonersvereniging Grasrijk te Eindhoven
SHE 16/1268 BESLU V35
BA-16-0076-001

Geachte griffier,

Hierbij ontvangt u het verweerschrift.

Hoogachtend,
an burgemeester en wethouders,

Bijlage

Bezoekadres Stadhuisplein 1O
5611 EM Eindhoven
www.eindhoven.nl

Postadres Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
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Ons kenmerk BA-16-0076-001

EINDHOVEN
Verweerschrift

In reactie op het beroepschrift van de Samenwerkende bewonersverenigingen (hierna:
verzoeker) merkt het college - voor zover nodig geacht - het volgende op.
Aanleiding verruiming
Verzoeker wijst erop dat de aanleiding voor de verruiming voor de venstertijden zowel in
het verkeersbesluit als in de beslissing op bezwaar onvermeld is gebleven , wat volgens
verzoeker niet getuigt van een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces.
Het college kan zich heel goed kan voorstellen dat verzoeker dit zo ervaart, maar ziet
geen reden om deze mening te delen . Volgens het college is er geen juridische
verplichting om de aanleiding op te nemen in de door hem te nemen besluiten .
Overigens vindt het college het vreemd dat verzoeker deze opmerking maakt. Verzoeker
wist wat de aanleiding voor de verruimde tijden was, ook al is deze niet genoemd in de
besluiten .
Samenspraak
Volgens verzoeker is er een eenzijdige en onzorgvuldige belangenafweging. Ondanks
dat verzoeker met de gemeente om de tafel zat, is het besluit in samenspraak met de
winkeliersvereniging tot stand gekomen en is verzoeker niet gekend in de besluitvorming
Het college merkt op dat de verruimde tijden zijn besproken in de overleggen met
bewoners, maar er aan hen geen advies is gevraagd, omdat het de ondernemers zijn die
gebruik moeten maken van de bevoorradingsmogelijkheden.
Instemming winkeliersvereniging
Volgens verzoeker suggereert de gemeente ten onrechte dat de winkeliersvereniging
heeft ingestemd met de verruimde venstertijden voor het hele winkelgebied, dat de
verruiming werd toegejuicht door de winkeliersvereniging end.at de verruiming
noodzakelijk was voor het hele winkelgebied en voor de reeds gevestigde winkels .
Volgens verzoeker heeft de winkeliersvereniging slechts ingestemd met de verruimde
tijden om de bevoorrading van de Lidi mogelijk te maken .
Hoe dit ook zij , volgens het college is het niet aan verzoeker om aan te geven wat de
reden voor de winkeliersvereniging is geweest om in te stemmen met de verruimde
tijden . Immers, van een winkeliersvereniging mag verwacht worden dat deze bewust
heeft gehandeld en weet waar zij mee heeft ingestemd. Mocht haar achteraf zijn
gebleken dat haar toestemming op een onjuiste manier is gebruikt, dan had zij
daartegen Quridische) stappen kunnen ondernemen. Hiervan is het college niet
gebleken.
Oplossingen
Verzoeker valt erover (zie punt 5.3 van het beroepschrift) dat de door de diverse partijen
aangedragen oplossingen vóór en ná de totstandkoming van het besluit om de
voetgangerszone na 11 .00 uur te ontzien , niet zijn benoemd in het verkeersbesluit noch
in de beslissing op bezwaar, wat bij verzoeker de indruk heeft gewekt dat deze niet of
niet serieus zijn meegewogen.
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Dit argument doet het college vermoeden dat verzoeker niet of niet geheel op de hoogte
is van de ter zake geldende regels. Het college wil hierover opmerken dat ook al is
voorafgaand aan de totstandkoming van het verkeersbesluit tijdens een overleg
gesproken over alternatieven, een dergelijk overleg niet is ingegeven door de
regelgeving. Het is dan ook geen vereiste ·om hetgeen wat tijdens dit overleg naar voren
is gebracht juridisch te beoordelen en neer te leggen in een (verkeers)besluit. Voor wat
de na de totstandkoming van het verkeersbesluit aangedragen oplossingen betreffen,
wijst het college erop dat het door de regelgeving zelfs niet is toegestaan om deze
oplossingen in een bezwaarprocedure te beoordelen. Aangezien de bezwaarprocedure
bedoeld is om het verkeersbesluit te heroverwegen, biedt die procedure geen ruimte om
de aangedragen oplossingen te beoordelen.
Het college wijst erop dat ook al is het niet mogelijk geweest om de aangedragen
oplossingen te beoordelen in de beslissing op bezwaar, er wel aandacht is besteed aan
mogelijke oplossingen (onder het kopje 'Overig') .
Conclusie
In de aangehaalde gronden ziet het college geen reden om een ander standpunt in te
nemen. Het college blijft van mening dat het verkeersbesluit terecht en op juiste gronden
tot stand is gekomen. Het college verzoekt u dan ook om het beroep ongegrond te
verklaren.

