Korte reactie Samenwerkende Bewonersverenigingen Meerhoven (SBM) op verweerschrift
gemeente Eindhoven m.b.t. zaaknummer SHE 16 / 1268 BESLU 1268 V35

•

Aanleiding verruiming
Volgens gemeente is er geen juridische verplichting om de aanleiding van de verruiming van de
venstertijden op te nemen in het verkeersbesluit.
SBM: Besluiten van overheidsorganen dienen gemotiveerd te zijn. Het had derhalve verwacht
mogen worden dat de gemeente in het besluit had aangegeven wat de aanleiding voor de
verruiming is geweest. Dit is ook voor de noodzakelijke belangenafweging van wezenlijk belang.

•

Samenspraak
Volgens gemeente is er aan bewonersverenigingen geen advies gevraagd omdat het de
ondernemers zijn die gebruik moeten maken van de bevoorradingsmogelijkheden.
SBM: Bij het nemen van een besluit dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden.
Het is dan ook niet zorgvuldig te achten dat het besluit wel in samenspraak met de ene partij
(winkeliersvereniging) maar niet met de andere partij (bewonersvereniging) tot stand is
gekomen.

•

Instemming winkeliersvereniging
Volgens gemeente is het niet aan de bewonersverenigingen om aan te geven wat de reden voor
de winkeliersvereniging is geweest om in te stemmen met de verruimde tijden.
SBM: De SBM wil het standpunt van de winkeliersvereniging enkel in het juiste perspectief
plaatsen. De reden voor instemming van de winkeliersvereniging is helder verwoord in de brief
van winkeliersvereniging d.d. 5 september 2014. De winkeliersvereniging wil de komst van Lidl
mogelijk maken en stemt daarom in met de verruiming van de venstertijden om de
bevoorrading van Lidl na 11.00 uur met gemiddeld één vrachtwagen per dag mogelijk te maken.
Gemeente suggereert dat er vanuit andere winkels ook behoefte is om zich na 11.00 uur te laten
bevoorraden. Deze behoefte blijkt niet uit bovengenoemde brief. Sterker nog: de
winkeliersvereniging heeft evenals de SBM suggesties aangedragen om de oorspronkelijke
venstertijden (7.00 – 11.00 uur) op het overgrote deel van het winkelplein te behouden.

•

Oplossingen
Gemeente stelt dat de bezwaarprocedure is bedoeld om het verkeersbesluit te heroverwegen
en derhalve geen ruimte biedt om de aangedragen oplossingen te beoordelen.
SBM: Gelet op art. 7:11 Algemene wet bestuursrecht dient bij de bezwaarschriftprocedure een
volledige heroverweging plaats te vinden. Daarbij past zeer wel dat ook aangedragen
alternatieven bij de beoordeling worden betrokken.

