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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Op pagina 4 staat: “In de Kadernota is voor deelgebied 1 aangegeven dat de verwachtte kosten 

voor de herinrichting € 3.000.000,-- bedragen.”. 

Is dit bedrag inclusief of exclusief BTW? 

Antwoord 1 

Dit bedrag is exclusief BTW. De BTW is compensabel. 

Vraag 2 

Wordt er bij de uitgang van het winkelcentrum bij AH en/of ter hoogte van de overgang tussen 

TOP2000 en Plaisier een zebrapad aangelegd? 

Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2 

Bedankt voor de suggestie. Dit is een concept ontwerp. Over deze suggestie zullen we nadenken 

bij de verdere uitwerking naar een voorlopig ontwerp.  

Vraag 3 

Het gebied rondom het laadplatform van AH wordt nu zo ingericht dat het daar veiliger wordt. Is de 

oplossing die nu gekozen is ook besproken met vertegenwoordigers van AH en zijn zij akkoord? 



Antwoord 3 

Er zijn twee gesprekken gevoerd met de bedrijfsleider van de AH. Zij zijn akkoord. De gesprekken 

gingen vooral over de invalidenparkeerplaatsen bij de ingang van de AH. 

Vraag 4 

Door de herinrichting van het gebied wordt hierdoor mogelijk ook de route voor het bevoorraden 

van winkels in het centrum gewijzigd. Te denken valt aan de winkels in het gebied van Van Haren 

en Omoda. Zijn de plannen met vertegenwoordigers van deze winkels besproken en zijn zij 

akkoord? 

Antwoord 4 

Het concept-ontwerp is besproken met bewoners, BIZ en verschillende ondernemers. Als de raad 

een besluit heeft genomen gaan we verder met het maken van het voorlopig ontwerp. Dit wordt 

dan nog uitgebreid besproken met bewoners, ondernemers en BIZ. Daar volgen normaal 

gesproken ook nog aanpassingen van het ontwerp uit. Daarna wordt het uitgewerkt in een 

definitief ontwerp en bestek. 
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