Mijn naam is Wouter Blinde, eigenaar van Restaurant Oud Vuren te Vuren. Vanavond
wordt Bestemmingsplan Dijkversterking besproken. Daarover wil ik graag het
volgende melden.
Op het verbeteren van de dijk, heb ik uiteraard niets tegen. Wel wil ik aandacht voor
de parkeersituatie bij Herberg De Swaen en ons restaurant Oud Vuren, beide gelegen
aan de Waaldijk
Bij Herberg de Swaen en Restaurant Oud Vuren komt het op piekmomenten voor dat
de bezoekende gasten op de dijk parkeren. Het is niet verboden om op de dijk te
parkeren, maar zorgt wel voor de nodige overlast.
Nu hadden we dit al een aantal jaar opgelost door een slimme samenwerking met de
BUKO, de timmerfabriek aan de overkant. BUKO gaf ons in het weekend de
mogelijkheid hun parkeerruimte te gebruiken, zodat onze gasten daar konden
parkeren. Echter is de locatie van BUKO aangekocht door het waterschap. De
parkeerplaatsen kunnen wij daarom niet meer gebruiken daarmee komt het
parkeerprobleem dus weer terug.
Hoewel er de afgelopen periode een aantal malen oriënterend en welwillend met het
waterschap en de gemeente over dit parkeervraagstuk is gesproken, bestaat hierover
nog geen duidelijkheid.
Naar mijn mening een gemiste kans. Het zou veel tijd, geld en onzekerheid hebben
gescheeld als in het bestemmingsplan dat vanavond wordt behandeld, ook een
oplossing was opgenomen voor het parkeervraagstuk bij de onze horecabedrijven.
Om te voorkomen dat het parkeerprobleem voor langere tijd blijft sluimeren, is mijn
dringende verzoek aan uw gemeenteraad, om bij de vaststelling van het
bestemmingsplan alsnog een mogelijkheid op te nemen voor de oplossing van dit
vraagstuk. Dit voorkomt onzekerheid voor ons als ondernemers én scheelt langdurige
en kostbare procedures. Concreet denk ik aan het opnemen in het bestemmingsplan
van een afwijkingsbevoegdheid, waarmee op een adequate manier de
parkeerplaatsen mogelijk gemaakt kunnen worden. Het spreekt voor zich dat ik bereid
ben om in overleg met u één ander uit te werken. Het is immers nu de uitgelezen kans
om het parkeerprobleem op te lossen, waarmee de dijk een stuk leefbaarder,
vriendelijker, aantrekkelijker en vooral veiliger zal worden.
Bedankt voor uw aandacht.

