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onderwerp Klacht Supermarkt Grote Kerkstraat 19

Steenbergen, 27 januari 2020

Geachte mevrouw De Ron-de Koning, VERZONDEN 3 o JAN. 2020
Op maandag 2 december 2019 hebben wij een brief van u ontvangen. In uw brief 
vraagt u aandacht voor de overlast die u ervaart van de supermarkt die is 
gevestigd in de Grote Kerstraat te Steenbergen. De brief heeft u naar de 
gemeenteraad gestuurd. Het college is verantwoordelijk voor de afhandeling. In 
deze brief leest u onze reactie en beantwoorden wij u vragen. De gemeenteraad 
ontvangt een afschrift van deze brief.

Aantasting woongenot
Allereerst betreuren wij dat u zich als inwoner van onze gemeente in uw woongenot 
beknot voelt. Als gemeente streven wij er namelijk naar om voor alle inwoners een 
goed en leefbare omgeving te creëren. Wij beseffen dat het ervaren van hinder per 
persoon kan verschillen.

Gebruik van panden en gronden
In Steenbergen zijn er locaties waar alleen mag worden gewoond. Wij ontvangen 
vanuit die locaties de minste klachten over hinder en overlast. Op andere locaties is 
het drukker: dat geldt onder meer voor het centrum, omdat hier vrijwel allemaal 
publieksgerichte functies zijn geclusterd, die een bepaalde drukte met zich mee 
brengen.

Grote Kerkstraat 19 te Steenbergen heeft een publieksgerichte functie
Eén van die publieksgerichte functies is de ter plaatse aanwezige supermarkt. Het 
bestemmingsplan voor het centrum staat direct toe dat hier onder meer een 
supermarkt kan worden gevestigd. Een vergunning of afwijking is daarom niet nodig. 
Het pand mag direct worden gebruikt als supermarkt. In vroege tijden was dat ook zo 
toen de Albert Heijn in de Grote Kerkstraat was gevestigd. Wel is een drank- en 
horecavergunning verleend in 2018 voor het hebben van een slijterij in de supermarkt. 
Dat heeft te maken met de verkoop van alcoholische dranken.

i.a.a.:Griffie, centrummanager, gemeenteraad.

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen

B
BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.
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Onrechtmatig handelen
U vraagt waarom een afwijking is verleend. Dat is niet het geval. Het is zoals hiervoor 
aangegeven per direct toegestaan om een supermarkt te beginnen in het pand. Dit is 
in het bestemmingsplan geregeld. Een vergunning of afwijking is niet nodig. Er is 
daarom ook geen sprake van onrechtmatig handelen bij het verlenen van een 
vergunning of afwijking aan deze Poolse supermarkt.

Hinder
Voor één aspect van de door u opgesomde voorbeelden waar u hinder en overlast van 
ervaart, kan de gemeente iets voor u betekenen. Het is niet toegestaan om buiten de 
parkeervakken te parkeren. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) zien 
hier op toe en delen zo nodig een boete uit. Uw melding is daarom ook doorgegeven 
aan de BOA's.

Bij vertrek van de supermarkt
Op de vraag wat er gebeurt, wanneer de supermarkt vertrekt vanwege faillissement of 
vanwege het grote succes, kunnen wij u aangeven dat er een ruime bestemming op 
dit pand rust, zodat diverse andere publieksgerichte functies terug kunnen komen. 
Gestreefd wordt om leegstand te voorkomen.

Centrummanager
Uw klachten geven wij ook door aan de centrummanager, zodat de signalen ook de 
supermarkt en het Retail Platform Steenbergen (RPS) bereiken. Op die manier is de 
betrokken ondernemer op de hoogte dat de er hinder wordt ervaren en kan zelf ook 
klanten aanspreken op hinderlijk gedrag.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor de afdeling wonen werken 
en beleven benaderen, via tel. 0167 - 543 424 of mail mbaliebwt@gemeente- 
steenbergen.nl

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberger 
de secretaris, -—~ de burgëmeester,

2


