Schriftelijke vragen Artikel 71 RvO: Investeren in wijkwinkelcentra

’s-Hertogenbosch, 03-03-2022
Geacht college,
Om wijken sterk te houden zijn goede voorzieningen in de wijk cruciaal. Een voorbeeld daarvan zijn
de wijkwinkelcentra. De winkelcentra zijn daarbij vaak eigendom van een investeerder, terwijl de
omliggende openbare ruimte de verantwoordelijkheid voor de gemeente is.
Het op peil houden van voorzieningen vraagt om regelmatige investeringen, anders daalt de kwaliteit
en dat heeft een negatief effect op de omgeving en de uitstraling. Recent heeft winkelcentrum De
Helftheuvel plannen ingezet om iets uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren. Toen bleek dat de
gemeente terughoudend was in het gelijktijdig aanpakken van de openbare ruimte en de
parkeerplaatsen voor bijvoorbeeld fietsen. De VVD heeft daar toen ook aandacht voor gevraagd.
Nu wil de eigenaar van het winkelcentrum op de Maaspoort, de Lokerenpassage, het winkelcentrum
een upgrade geven. Een zeer gewenste ontwikkeling, want de vorige eigenaar heeft jarenlang niet
geïnvesteerd. Het winkelcentrum heeft een belangrijke functie voor een grote wijk en veel inwoners.
De investeringen van de eigenaar biedt ook kansen voor de openbare ruimte, die kan namelijk ook
wel een inhaalslag gebruiken. Zo is er behoefte aan een fietsenstalling aan de kant van de
Jumbo/Etos, oogt de omgeving niet altijd even schoon of fraai en ervaren bezoekers soms een gevoel
van onveiligheid door rondhangende jongeren of omdat er drugs gedeald wordt. Uit vragen vanuit de
wijk blijkt dat de gemeente een schouw gaat doen om te kijken wat er gedaan kan worden. Vanwege
de coronacrisis is die schouw een aantal keer uitgesteld. Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Deelt het college onze mening dat wijkwinkelcentra een belangrijke functie hebben in het
sterk houden van wijken?
2. Is het college het met ons eens dat het toe te juichen is dat eigenaren investeren in de
kwaliteit van het winkelcentrum?
3. Deelt het college onze mening dat het investeren door een eigenaar ook een goed moment is
om te investeren in de openbare ruimte en parkeervoorzieningen waar de gemeente
verantwoordelijkheid voor heeft?
4. Zo ja, bent u bereid om middelen binnen de budgetten van openbare ruimte vrij te maken
om de omgeving van de Lokerenpassage op te knappen?
5. Op welke manier gaat het college de bezoekers en omwonenden betrekken om tot een
passende inrichting te komen?
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