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RIS-nummer: 311827 

 

Schriftelijke vragen: Vestiging flitsbezorgdienst Getir  

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij en Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 

 

Datum:  

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Afgelopen week spraken de fracties van de Haagse Stadspartij en de ChristenUnie/SGP 
een bewoner van de Nieuwe Molstraat in het Oude Centrum. In deze straat is een 
vestiging van koerierssupermarkt Getir gevestigd. Ook hebben de fracties de 
correspondentie met de gemeente en verschillende instanties ingezien.  

Hierover stellen de fracties HSP en ChristenUnie/SGP overeenkomstig artikel 30 van het 

Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 
 

1. Sinds wanneer is Getir gevestigd in de Nieuwe Molstraat? Past het gebruik bij het 
bestemmingsplan? 

2. Kan het college aangeven welke openingstijden Getir hanteert? Past dit binnen het 
bestemmingsplan? 

3. Op welke momenten mag volgens het bestemmingsplan (of andere regelgeving) de 
levering van goederen plaatsvinden? 

4. Kan het college bevestigen dat er geen laad- en losgelegenheid is in de Nieuwe 
Molstraat? 

5. In antwoord op de vragen van de PvdA (RIS309054) stelt het college dat er 
vooralsnog geen signalen zijn, dat er sprake is van overlast bij laden en lossen bij de 
flitsbezorgdienst in de Prinsestraat. Zijn er inmiddels meer gegevens binnen over de 
verschillende flitsbezorgdiensten? 

6. Kan het college bevestigen dat de bevoorrading van de Getir momenteel plaatsvindt 
door met een grote vrachtwagen achteruit tegen de verplichte rijrichting in de straat 
in te rijden?  

7. Klopt het dat dit de enige manier is, omdat de vrachtwagens de bocht vanaf de 
Wagenstraat de Nieuwe Molstraat in niet kunnen maken?  

8. Kan het college bevestigen dat dit momenteel door het stadsdeel, politie en 
handhaving wordt gedoogd? Zo ja waarom? 

9. Is het college het met ons eens dat dit gevaarlijke situaties oplevert en dat de stad en 
haar inwoners niet de dupe hoeven te zijn van verkeerde beslissingen van Getir over 
haar vestigingsbeleid?  

10. Waarom heeft het college de overtredingen niet meteen beboet of beëindigd? Kan 
het college dat alsnog gaan doen?  

11. Er is momenteel een vergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van het 
pand door Getir. Wordt in de afweging en beoordeling van de vergunning 
meegenomen dat het pand momenteel niet op een normale wijze te bevoorraden is?  
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12. Wat is de stand van zaken wat betreft de vergunningsaanvraag die op 28-12-
2021 is ingediend? Kan het college aangeven wanneer zij een besluit verwacht? 
Zo nee, wordt het rekken van het vergunningsproces door Getir nu niet gebruikt 
om de overtredingen te laten voortduren?  

13. Wordt er door het college bij de vergunningverlening meegewogen dat er 
helemaal geen opstelruimte is voor bezorgfietsen en -scooters?  

 
De bewoners van de Prinsestraat en de Nieuwe Molstraat geven aan nergens terecht te 
kunnen met hun klachten. Ze worden van het kastje naar de muur verwezen of er wordt 
niet gehandhaafd ondanks herhaalde verzoeken.  
 

14. Waar kunnen bewoners volgens het college terecht met klachten over de 
bevoorrading die meerdere malen per dag plaatsvindt?  

15. Kan het college toezeggen bij overtredingen direct te laten ingrijpen door  
handhaving en/of politie?  

16. Is het college het met ons eens dat een reactie als “we weten ervan “ of “we zullen 
wat vaker langsrijden” geen afdoende oplossing is voor de overlast voor de 
bewoners?  

17. Wat gaat het college verbeteren aan de afhandeling van de klachten?  
18. Kan het college de afhandeling van de klachten naar de gemeente toetrekken in 

plaats van te verwijzen naar de Omgevingsdienst Haaglanden? Zo nee, waarom 
niet?  

 
 

 
 
 
 
Peter Bos   Judith Klokkenburg 

Haagse Stadspartij  ChristenUnie/SGP 


