Op 29 januari heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen bij het
Strandhuys, het Strandpaviljoen en het Strandbad IJzeren Man. Uit de antwoorden wordt
duidelijk dat er illegaal parkeerplaatsen zijn aangelegd. Ook een transformatorhuis is
eigenhandig, zonder overleg en zonder vergunning verplaatst.
Uit de antwoorden van het college blijkt dat de verplaatsing van het transformatorhuisje
inmiddels gelegaliseerd is en dat bekeken wordt of ook de aanleg van de parkeerplaatsen
gelegaliseerd kan worden. Het verontrust D66 om dat te lezen. Een ondernemer moet
kunnen ondernemen, maar een ondernemer dient zich -net als alle andere inwoners van
Vught- aan de regels te houden. We zijn blij dat het college ervoor gekozen heeft te gaan
handhaven.
De plannen van de eigenaar van het Strandhuys, het Strandpaviljoen en het Strandbad
IJzeren Man hebben al uitgebreid in de krant gestaan. Dan merk je in Vught dat de IJzeren
Man de inwoners na aan het hart ligt. Voor zover ons bekend heeft de gemeenteraad geen
mandaat gegeven aan het college om autonoom, zonder de raad erin te kennen, allerlei
ingrijpende ontwikkelingen te faciliteren of -zoals bij de nieuwe parkeerplaatsen en het
verplaatsen van een transformatorhuisje- te legaliseren.
Het college heeft, zo is te lezen in de beantwoording van onze vragen, ook een standpunt
ingenomen over de andere plannen. Wij vinden dat de gemeenteraad hierin meegenomen
moet worden, zodat ook de raadsleden hierover een mening kunnen vormen en het college
over de plannen kunnen adviseren.
Wij willen daarom de beantwoording van de schriftelijke vragen agenderen, zodat de
raadscommissie het college kan bevragen en in debat kan gaan over de door het college
gekozen koers. Bovendien krijgt de uitbater en andere inwoners door het agenderen de
mogelijkheid om in te spreken.
1. Is het wenselijk dat wanneer een ondernemer of inwoner in strijd met het
bestemmingplan iets aanlegt, in dit geval een transformatorhuis en parkeerplaatsen,
het college gaat onderzoeken of dit gelegaliseerd kan worden?
2. Heeft het college het mandaat om de nieuwe ontwikkelingen te faciliteren die het
bestemmingsplan niet toestaat zonder de raad te informeren en/of om advies te
vragen?

