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Betreft: Stand van Zaken Fabrieksstraat 11-13 Stampersgat  

 

 

 
Geacht College, 
 
In het recente verleden zijn door uw college diverse besluiten genomen aangaande het terrein 
Fabrieksstraat 11-13 te Stampersgat. Onderstaand som ik openbare berichtgeving van u over de stand 
van zaken aldaar. Voor zover ik die terug kon vinden natuurlijk. 
 
Besluitenlijst B&W d.d. 14 februari 2017: Afwijking Staalunieterrein Stampersgat. Geen medewerking 

aan verzoek buitenopslag. 

Persbericht 20-2-2017: “Buitenopslag terrein Fabrieksstraat Stampersgat niet toegestaan” 

Persbericht 17-5-2017: “Buitenopslag Fabrieksstraat 11-13 te Stampersgat 

Last onder dwangsom” 

Persbericht 3-8-201: “Buitenopslag Fabrieksstraat 11-13 te Stampersgat 

Dwangsom verbeurd” 

Besluitenlijst B&W d.d. 19 december 2017: Buitenopslag aan de Fabrieksstraat in Stampersgat, 

beslissingen op bezwaren. Besluit conform het advies van de Vaste commissie van advies voor de 

bezwaarschriften. 

En hierna werd het stil. Over het laatste collegebesluit is tot dusverre geen persbericht verschenen, niet 

actief gecommuniceerd. Voor zover mij bekend. 

 

Het terrein aan de Fabrieksstraat is vrijwel iedereen in Stampersgat een doorn in het oog. Helemaal nu 

daar naar verluidt nog steeds buitenopslag van groot materieel plaatsvind, ondanks de dwangsommen. 

Omwonenden worden belemmerd in hun uitzicht en aan de waterzijde is het ook geen visitekaartje voor 

Halderberge. In Stampersgat zijn veel inwoners actief met plannenmakerij om het dorp ook voor de 

toekomst aantrekkelijk te houden. Van een bedrijventerrein zoals dat er nu bij ligt aan de Fabrieksstraat 

gaat geen uitstraling uit, het bederft het woonplezier in de omgeving en het tempert het enthousiasme 

van plannenmakers. 

 

Heeft u de noodzaak niet gezien om onze inwoners, en met name die uit Stampergat, te informeren 

over deze laatste stand van zaken of is er een andere reden waarom u het laatste openbare 

collegebesluit niet door een persbericht hebt laten volgen? Want net als inwoners uit Stampersgat wil 
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ook onze fractie van u duidelijkheid over de stand van zaken en over de toekomst van dit 

bedrijventerrein. Hoe laat u de buitenopslag verdwijnen? Wordt de eigenaar van het bedrijventerrein 

nog betrokken bij de hele kwestie? En bent u bekend met de vestiging van een ander bedrijf op nr. 13 (al 

googlend kwam ik de vestiging van ‘Escape Room Designer B.V.’ – hoe toepasselijk - op dat adres 

tegen)? 

De fractie van Lokaal Halderberge wacht het antwoord op deze vragen af en wij vragen u zo spoedig 

mogelijk de inwoners van Stampersgat te informeren en op de hoogte te blijven houden van de 

ontwikkelingen. 

 
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens fractie Lokaal Halderberge 
 
Gisela van Beek – van Oosterhout 
Fractielid 


