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Naar aanleiding van gesprekken met bewoners van de Hans Vonkstraat zou ik graag de volgende 
raadsvragen stellen: 
 
In de Hans Vonkstraat is sinds de zomer een verbouwing gaande van een woningencomplex van 
Gemiva.  
De omwonenden ervaren hierdoor overlast. Dat is niet anders te verwachten en men was door 
een brief van Gemiva hier enigszins op voorbereid.  
 
Men vraagt zich echter af welke regels de gemeente heeft opgelegd aan de vergunninghouder 
om overmatig lawaai te  voorkomen. 
Zo werden er Vliko-bakken afgeleverd om kwart over zes uur in de ochtend en werd er om 7 uur 
begonnen met dakpannen van het dak in deze containers te werpen. 
De aannemer trekt zich herhaaldelijk niets aan van verzoeken uit de buurt om rekening te 
houden met de leefbaarheid tijdens de verbouwing. 
Bewoners voelen zich in de steek gelaten en weten niet bij wie ze met hun klachten terecht 
kunnen. 
Ook is voor bewoners niet duidelijk hoe lang de werkzaamheden zullen duren en hoelang 
hoeveel parkeerplaatsen geblokkeerd mogen worden door de verbouwing. 
 
1. Welke regels ter voorkoming van overlast (ook lawaai) tijdens de verbouwing zijn aan de 
omgevingsvergunning voor dit project verbonden? 
 
Hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit beschrijft direct geldende regels voor het uitvoeren van bouw- 
en sloopwerkzaamheden. De directe werking van deze regels maakt het voor onze handhavers 
mogelijk, zonder dat hier preventief op getoetst is, handhavend op te treden bij overtreding van 
de voorschriften. Zo beschrijft artikel 8.3 regels voor de beperking van geluidshinder tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Bij bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden mogen de 
werkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. 



 
 
Hierbij wordt echter wel gesproken over langdurige hinder door een bepaalde activiteit. Het 
plaatsen van containers valt hier niet onder maar door onze toezichthouders wordt hierover 
altijd overleg gevoerd met de uitvoerende partij indien zij veelvuldig berichten krijgen van 
overlast. Onze toezichthouders zullen zelf ook altijd controleren of er sprake is van een veelvoud 
van overtredingen. 
 
2. Welke regels betreffende communicatie met de omwonenden/buurt verbindt de 
gemeente aan een omgevingsvergunning zoals voor dit project? 
 
Geen, in goed overleg. Maatschappelijke verantwoording van de uitvoerende partij. 
 
3. Heeft de gemeente zicht op de naleving van regels en de gemaakte afspraken met de 
vergunninghouder? 
 
Op geen van de in de gemeente in uitvoering zijnde projecten hebben wij dagelijks toezicht en 
zijn dan ook vaak afhankelijk van de oren en ogen van omwonenden. Wanneer het hinder 
betreft is er zoals onder 1 aangegeven sprake van direct geldende voorschriften. Er wordt 
hieromtrent tijdens vergunningverlening geen nadere aandacht aan besteed tenzij in te schatten 
is of in twijfel wordt genomen dat de veiligheid van de directe omgeving in het geding is. Zodra 
hier sprake van is zal op voorhand een bouw- sloopveiligheidsplan worden opgevraagd. 
 
4. Wie is aanspreekpunt bij de gemeente voor klachten en handhaving van deze regels? 
 
Aanspreekpunt is het cluster toezicht en handhaving van afdeling GWi. 
 
5. Hoe lang zal de verbouwing nog duren? 
 
Vanaf half juni 2017 start de oplevering aan de gebruiker. 
 
6. Hoeveel parkeerplaatsen mogen tijdens de verbouwing geblokkeerd worden door bakken, 
materiaal en voertuigen van de aannemer? 
 
Het inrichten van de bouwplaats op eigen perceel, is met het van kracht worden van de Wabo 
(01-10-2010) vergunningsvrij geworden. Op bedoelde locatie staan vrijwel alle afvalcontainers 
binnen de bouwhekken, dus op het eigen perceel. Bij de werkzaamheden aan de ingang van het 
complex heeft er diverse malen een afvalcontainer op het openbaar gebied gestaan. Tijdens 
controle is gebleken dat er tevens twee afvalcontainers van buurtbewoners stonden. 
Voornoemde constatering is gebaseerd op het aangetroffen afval in de containers en een andere 
leverancier van de containers. 
 
Er is niet specifiek te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er tijdens de verbouw worden 
geblokkeerd, al dan niet bedoeld voor de verbouw van Gemiva. Al naar gelang de 
werkzaamheden mogen op basis van een melding binnen onze gemeente (landelijk 
vergunningplichtig stelt de Wabo) containers geplaatst worden voor de duur van maximaal 30 
dagen, mits melding aan het college wordt gedaan: APV afd. 5, art 2.10, sub 5c. 


