
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2014-06 (in te vullen door de griffie) 

 
Datum:   05-09-2014 (in te vullen door de griffie) 

Van:  D66/GroenLinks  (in te vullen door de aanvrager) 

Aan: College via Ron Zwart  

Onderwerp: Vragen n.a.v. Het Zwarte Paard 

Wapenveld 

(in te vullen door de aanvrager) 

Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 

Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 

   

  

 

Toelichting  

Met dit bericht wil de fractie van D66-GroenLinks vragen stellen aan het College die betrekking 

hebben over de ontstane situatie met betrekking tot Het Zwarte Paard in Wapenveld. Een 

vertrouwelijke bijlage is bijgevoegd.  

 

Mening fractie D66-GroenLinks: 

1. Het Zwarte Paard ligt centraal/prominent als het gaat om de 3 projecten: Apeldoornskanaal, 

beweegbaar maken brug / inrichting boulevard / facelift centrum. Wat een aanfluiting zal het zijn als 

we dit verloederde gebouw handhaven als we de omgeving compleet opknappen met 

gemeenschapsgeld. 

2. Het Zwarte Paard staat tegenover basisschool De Parel. De huidige situatie van het Zwarte Paard 

past niet in de nabijheid van een basisschool. 

3. Voor de krakers is er ook sprake van een onveilige situatie. De bouwkundige/constructieve 

situatie van het pand is slecht. Hier ligt een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (= 

gemeente).  

 

Vragen: 

1. Is er op dit moment sprake van een bewoonbare staat ? Indien er niet sprake is van een 

bewoonbare staat: heeft de gemeente de eigenaar al aangeschreven (en zo ja wanneer ?) om 

het pand terug te brengen in bewoonbare staat ? 

2. De gebouweigenaar, Roosdom Tijhuis, geeft aan in de Stentor dat er overleg is met de 

gemeente over de plannen voor nieuwbouw. Wat is de status van de gesprekken? Is het plan 

van Roosdom Tijhuis bekend en hoe frequent was het overleg met de gemeente en wie nam 

het initiatief voor het gesprek ?  

3. Het Zwarte Paard staat naast basisschool De Parel en staat ook in een kindvriendelijke wijk. 

Er is inmiddels regelmatig bezoek van politie. Wat zijn de bevindingen van de politie vanaf 

het moment dat het pand gekraakt is? Welke extra inspanningen gaat u verrichten als het 

gaat om handhaving van de openbare orde en de veiligheid.   

 

Overigens moet er het bij het College helder zijn dat de antwoorden op bovenstaande vragen, bij 

een uitzettingsprocedure, gebruikt kunnen worden indien de Rechter gevraagd wordt een uitspraak 

te doen. 
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Fractie van D66/GroenLinks 

Robert Kuipers 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie)  

 


