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GroenLinks kritisch over supermarktplan
Westpoint

Het Westpoint pand aan de Handelstraat is al jaren een doorn in het oog

Zoeken naar:
Zoeken

van veel Apeldoorners en in de eerste plaats natuurlijk helemaal voor de
direct omwonenden. Door een gebrek aan een bestemming én het gebrek
aan het nodige beheer en onderhoud biedt het pand -en nabije omgeving-

Nieuwsbrief

al jaren een troosteloos aanzicht. Daardoor heeft het pand door haar
verscholen en centrale ligging te maken met criminele activiteiten.

Voornaam:

GroenLinks begrijpt de gedachtengang van de omwonenden goed dat het

voornaam

veel van hen niet uitmaakt op basis waarvan de raad haar beslissing
neemt, áls zij maar met beide handen deze kans op ontwikkeling van het

Achternaam:

gebied aangrijpt. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen echter niet zomaar

achternaam

plaatsvinden: het bestemmingsplan en diverse beleidsnota’s geven kaders
mee over waar bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan en
onder welke voorwaarden er in speci eke gevallen af kan worden
geweken van deze raadskaders. Dit allemaal om een ordentelijke en
logische ruimtelijke ordening te kunnen creëren en tevens een stuk

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

zekerheid te geven aan ondernemers en investeerders, zodat ook zij
bereid zijn te blijven investeren in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van
het gebied.
Het oplossen van langdurige
leegstand juicht GroenLinks van
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harte toe. Een oplossing voor
Westpoint zou prachtig zijn. Wij

groenlinks055

vinden echter dat de
aangedragen cijfers ter
onderbouwing van het
supermarktplan voor Westpoint onvolledig en te willekeurig zijn toepast.
Wij vinden de realisatie van een supermarkt op Westpoint, mede gezien de
al geplande/gerealiseerde supermarktuitbreidingen, in strijd met onze
detailhandelskaders. Dit werkt ontkrachtend op de jnmazigheid. De
willekeur om een supermarkt in Westpoint toe te staan ondermijnt in onze

@groenlinks055

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

visie de geloofwaardigheid van de detailhandelsnota.
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Ondanks onze tegenstem, zijn we graag bereid mee te denken aan een
duurzame herbestemming van de locatie Westpoint met een meer
passende bestemming. Wij hopen dat de bank bereid is mee te denken
aan het vinden van een duurzame oplossing, zodat we zowel nancieel als
maatschappelijk het beste rendement kunnen behalen dat de Westpoint
locatie te bieden heeft.
Debat terug kijken? Dat kan hier. Wat we eerder schreven over Westpoint
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RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago

vind je hier.
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Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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