Aan college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
Vlaardingen 12 januari 2019,

Betreft vragen art. 34 RvO ontwikkelingen café de Gouden Leeuw.

Geacht College van burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van de brief van de bewoners van het Emaus over (de vergunningverlening) café de
Gouden Leeuw, d.d. 10 januari 2019, wil de ChristenUnie/SGP-fractie graag de onderstaande vragen
stellen.

1) Op 12 december jl. heeft de uitspraak van de Rechtbank plaatsgevonden inzake de verlening van de
vergunning aan Café de Gouden Leeuw. Waarom heeft u de raad niet pro-actief geinformeerd over deze
uitspraak, terwijl u wist dat dit dossier bij een aantal fracties zeer gevoelig ligt?
2) Vindt u het niet bijzonder dat we deze uitspraak nu via de bewoners hebben moeten vernemen?
3) Wat zijn uw volgende (procedurele) stappen in dit dossier n.a.v. de rechterlijke uitspraak?
4) Ten tijde van de verlening van de vergunning is u meerdere malen op gewezen dat dit besluit niet goed
was voorbereid en gemotiveerd, waarom heeft u toen destijds toch de vergunning verleend?
5) Waarom heeft u tot nu nog niet de bewoners actief geinformeerd over de sluiting van het café naar
aanleiding van de vondst van (steek) wapens en hen op de hoogte gesteld van de (vervolg)acties van de
gemeente ?
6) Wat is de reden dat u pas op 21 januari a.s. de bewoners uitsluitsel gaat geven óf u eventueel bereid
bent om met hen te willen communiceren? Is dit ook niet heel bijzonder, gezien wat ook wat er de
afgelopen 1,5 jaar binnen dit dossier allemaal heeft plaatsgevonden?
7) Heeft u inmiddels al een gesprek gevoerd met de exploitant van dit café? Mag het café na 23 maart a.s.
weer open?
8) Bent u bereid om alsnog op zeer korte termijn met bewoners en (de medezeggenschap van) IKC Jan
Lighart in gesprek te gaan?
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Graag vernemen wij uw antwoorden.
Namens de ChristenUnie-SGP fractie
Erik van Pienbroek
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