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De Zumpe, de Zumpe, de Zumpe. Deze periode en ook deze vergadering stond in het teken van.... het 
tankstation bij de Zumpe. 
 
Tankstation aan de oostelijke randweg 
Zoals je misschien al gehoord of gelezen hebt, er komt geen tankstation bij de Zumpe aan de oostelijke 
randweg. 
Al op 30 januari jl. toen de petitie aangeboden is aan de gemeenteraad (met ruim 3500 handtekeningen) 
hebben wij kritische vragen gesteld aan de wethouder over dit onderwerp. Ook hebben we frequent 
contact gehad met de aanjagers van de actiegroep “Bescherm de Zumpe”.  
 
De kwestie was helaas complexer dan alleen een “ja” of een “nee” tegen het tankstation in de Zumpe. We 
zijn namelijk tegen het tankstation daar, daarnaast zijn we ook tegen tankstations bij woonwijken. Vandaar 
dat we naast de “nee” tegen het tankstation bij de Zumpe ook dat er direct een onderzoek kwam en een 
heroverweging van alle tankstations in de buurt van woonwijken en natuur. Zo ontstaat er integraal beleid 
wat goed is voor mens en voor milieu. Helaas kregen we voor dat laatste geen meerderheid, en zullen we 
op een later moment hier als raad nogmaals naar kijken. 
 
De omwonenden en de actievoerders tegen dit tankstation waren erg blij met de uitkomst en waren ook 
erg dankbaar naar ons als PvdA voor de tijd en energie die wij er in hebben gestoken. Niet geheel 
onbelangrijk, was het betoog en het debat van ons raadslid Govert-Jan Pontier erg sterk, en hielden 
gelukkig D66 en GroenLinks de rug recht ondanks coalitiedruk.  
 

 

 



 

 
 
 
Wonen boven winkels 
 
Naast het voorgenomen besluit van het tankstation, ging het vanavond ook over de vraag of het mogelijk 
moet blijven voor vastgoedeigenaren om woningen te creëren boven winkelpanden zonder hiervoor eerst 
langs de gemeente te gaan. Wat een terugkerend thema is van deze coalitie, is dat dit punt niet besproken 
is met de vastgoedeigenaren. Dit desondanks dat tegenwoordig de gemeente, de ondernemers en de 
vastgoedeigenaren met elkaar in het Binnenstadsbedrijf zitten. Ook over de parkeertarieven is nog niet zo 
lang geleden besloten buiten de ondernemers om wie het gaat treffen.  
We hebben omtrent dit punt dan ook de wethouder omgeroepen om nu echt in overleg te gaan met de 
mensen die het raakt. Dit zodat mensen zich gehoord voelen en zo dus ook meegenomen worden in het 
besluit. Dit voorkomt wat ons betreft weerstand en kom je tot een breedgedragen besluit. 
 
Een spannende avond qua stemming (16 tegen 15), waar er ook echt wat spanning zat tussen de 
coalitiepartijen. Zouden dit de eerste echte scheurtjes zijn? Voor ons betekent het echter ook nog wat open 
eindjes. De situatie voor de mensen op Hoop rondom het tankstation verdient echt onze aandacht, want 
wat gaat er nu gebeuren met dat tankstation. Ook blijven we kritisch kijken naar de rol van ons als 
gemeente als overlegpartner. 
 
Ondanks dat we blij zijn met deze overwinning (want zo voelt het), blijven we niet stil staan. We nodigen je 
ook van harte uit om een keer aan te sluiten bij de komende fractievergadering.  
 
 
Namens de fractie, 
 
Maarten op de Weegh, fractiesecretaris  

 


