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Aandacht

Géén supermarkt op locatie Westpoint

Het Westpointdossier heeft de politiek in Apeldoorn ink bezig gehouden.
Dat bleek ook op donderdagavond 12 mei 2016 waar -na een lang

Zoeken naar:
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voorproces- een verhit slotdebat plaatsvond. Omwonenden, ondernemers
en andere belanghebbenden hebben veel tijd en energie gestoken hun
visie wat betreft het dossier Westpoint bij de gemeenteraad van
Apeldoorn kenbaar te maken. De fracties hebben op hun beurt ook veel

Nieuwsbrief

energie er in gestoken om alle voors en tegens af te wegen.

Voornaam:

Het uitgangspunt om meer te focussen op kansen in plaats van te rigide

voornaam

vasthouden aan kaders steunt GroenLinks, maatwerk moet mogelijk zijn.
De maatwerk-clausule houdt niet in dat álles mogelijk is, dat zou willekeur
zijn. Daarom kent de maatwerk-clausule een aantal duidelijke criteria die
een afwijkingsbevoegdheid mogelijk maken. In de raad wordt verschillend
gedacht over de interpretatie van maatwerk. Daarom besloot de raad
donderdagavond het maatwerkbeleid binnenkort te bespreken tijdens een
politieke markt.
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GroenLinks heeft in het dossier
Westpoint geoordeeld dat de
maatwerkclausule onjuist is
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toegepast. Tevens schuurt een
vestiging van een supermarkt
op locatie Westpoint tegen het

Laatste Groenlinks055 Tweets

uitgangspunt van “ jnmazige
winkelcentra in wijken en dorpen” en is de kwantitatieve ruimte in het

groenlinks055

bestemmingsgebied nihil. De argumenten over leegstand bestrijding en
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aanpak verloedering/onveiligheid vinden wij niet afdoende voor een
positieve ruimtelijke beoordeling. Het is de eigenaar van het pand die
primair verantwoordelijk is voor de veiligheid in en rondom het pand.
GroenLinks zal tijdens het eerstvolgende veiligheidsdebat stil staan bij de
e ecten van verloedering op veiligheid én bij de vraag welke partijen hierin
verantwoordelijkheid horen te dragen.

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago
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Uitslag na stemming:
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22 stemmen tegen, 17 stemmen voor supermarkt Westpoint. D66, CU,
PvdA, PSA stemden voor, de andere partijen tegen.
Eerdere berichten van GroenLinks over Westpoint:
Detailhandelsvisie verliest haar waarde

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

GroenLinks tegen maatwerk
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GroenLinks kritisch over plan supermarkt Westpoint
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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