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Beste mevrouw Van der Heijden, 

  
In antwoord op uw brief van 7 april 2021 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de voortgang van de bouwactiviteiten aan 

Plein-Akkerstraat in Vlijmen. 

 

Vraag 1 

Welke periode heeft de gemeente contractueel afgesproken voor wat betreft het 

gebruik van de openbare ruimte (de stoep) langs de oostzijde van de Akkerstraat 

en langs de Mgr. Van Kesselstraat door de ontwikkelaar/aannemer? 

 

Antwoord  

Nee, er zijn contractueel geen afspraken gemaakt over het gebruik van de 

openbare ruimte. De inrichting van de bouwplaats is geregeld via de 

omgevingsvergunning. Gedurende de bouwperiode mag men de strook openbare 

ruimte gebruiken. Zodra de bouw klaar is moet de openbare ruimte worden 

hersteld en obstakels moeten worden verwijderd. Er zijn hoogstwaarschijnlijk al 

mogelijkheden om de openbare ruimte te herstellen zodra het pand aan de 

buitenzijde klaar is.  

 

Vraag 2 

Wanneer is die termijn ingegaan? 

 

Antwoord  

Met de start van de bouw. 

 

Vraag 3 

Waar is het verwijderde bestratingsmateriaal opgeslagen? 

 

Antwoord  

De ontwikkelaar heeft die materialen opgeslagen. Na de bouwactiviteiten brengt hij 

die terug en herstelt hij het trottoir en de rest van de openbare ruimte. 

 

Vraag 4 

Heeft de gemeente (recent) overleg gehad met de eigenaar over de ogenschijnlijk 

stagnerende uitvoering van de werkzaamheden? 

 

Antwoord  
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Ja. 

Vraag 5 

Zo ja, wanneer wordt het werk verder uitgevoerd en wat is de verwachting ten 

aanzien van de nog resterende bouwtijd? 

 

Antwoord  

De bouw is weer hervat. De verwachting is dat de eerste verdiepingvloer voor de 

zomer wordt gelegd en de ruwbouw rond de jaarwisseling klaar is. Oplevering van 

de commerciële ruimten en de woningen vindt dan plaats in het voorjaar van 2022. 

 

Vraag 6 

Indien u geen navraag heeft gedaan, welke stappen gaat u ondernemen? 

 

Antwoord  

Niet van toepassing. 

 

Vraag 7 

Heeft de gemeente de rooilijn en peil uitgezet en kunt u aangeven of de fundering 

op het juiste ligt? 

 

Antwoord 

Ja. Medewerkers van bouw- en woningtoezicht hielden en blijven toezicht houden 

op deze en andere aspecten van de bouw. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 

 
 


