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Lidewij Kooi van der

Maandagmiddag 11 november van 14.00 tot 16.00 uur heeft in de raadszaal van
het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor bewoners met betrekking tot de
plannen voor de Tonnenloods plaatsgevonden.
Evelien opent de bijeenkomst en geeft aan dat deze bijeenkomst in november
plaatsvindt, omdat het proces meer tijd kost dan verwacht.
Oeds Westerhof gaat aan de hand van een PowerPoint presentatie in op de stand
van zaken (zie bijlage 1). Gekozen wordt voor het oprichten van een Stichting
Tonnenloods, dus niet voor een commerciële opzet. Deze stichting moet nog
opgericht worden. Vervolgens subsidieert de gemeente deze stichting, op
voorwaarden van de gemeente.
De Tonnenloods krijgt vier hoofdfuncties: beleving, podium, entree en
laboratorium. Ook de inrichting wordt besproken. Binnen wordt veel gewerkt met
digitale technieken/beeldprojecties, zodat ook de realisering van een podium
mogelijk is. Het huidige plan wijkt af van het voorstel van Tinker in verband met de
wensen van de buurt. De ingang wordt namelijk verplaatst naar de rechterkant,
zodat er minder geluidsoverlast voor de buurt ontstaat.
Daarnaast wordt het dak vervangen. In de dakbedekking komen geïntegreerde
zonnepanelen en isolatie en ook de koepels verdwijnen. Daarnaast komt er
isolatie aan de noordkant en wordt het toilet aan de westzijde voorzien van een
extra schil.
Aandachtspunten van de omwonenden:
- De omwonenden zien graag dat ook de schoorstenen/pijpen verdwijnen.
Vervolgens geeft Stephan Hammink van Antea Group meer informatie over het
concept ontwerp bestemmingsplan (zie bijlage 2).
Aandachtspunten van de omwonenden:
- Oerol: De combinatie van de locaties Tonnenloods en de Betonning zorgt
voor de vrees dat Oerol zicht verplaatst naar het centrum van West.
- Het begrip ‘evenementen’: moet voldoende duidelijk omschreven worden
in het bestemmingsplan. Graag x aantal dagen opnemen i.p.v. x aantal
momenten.
- Parkeren: De omwonende geven aan dat aan de Oosterduinstraat aan
zowel de voor- als achterkant niet geparkeerd mag worden. Waar moeten
de extra auto’s naartoe? Daarbij is er in de toekomst mogelijk minder
parkeergelegenheid in verband met de plannen rond de haven. Hierop
wordt aangegeven dat parkeren op de werkhaven een optie is.

