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Inleiding:
Onafhankelijk Papendrecht wordt met regelmaat gevraag de bewoners 
van de Markt 1 t/m 81 te helpen om een oplossing mogelijk te maken voor
het volgende. 
Burger Inn zit nu +/- 3 jaar in het pand onder de genoemde flat, vanaf dag 
één hebben de bewoners van deze flat al stankhinder mogen ondervinden 
van de activiteiten van dit bedrijf.
In het begin was het een sterk prikkelende lucht van een schoonmaak 
middel, welk is overgegaan naar een baklucht walm.
Na een moeizaam overleg is er een afzuigkap gekomen, maar helaas voor 
alle partijen werkt dit niet afdoende. Sterker nog de mensen ondervinden 
nu zelf nog meer overlast, zeker nu deze niet vaak genoeg 
schoongemaakt wordt, dan is de stank /walm nog intenser. 

Vragen:
De inwoners van de flat Markt 1 t/m 163 dit zijn 81 woningen klagen al 3 
jaar over stankoverlast, in hun hoofdingang tevens trappenhuis. Dat 
trappenhuis wat veel gebruikt wordt, zuigt de stank naar boven toe t/m de
6e verdieping. En zeker niet in de laatste plaats hebben deze mensen die 
vieze lucht ook in hun woningen. Dit wordt veroorzaakt door Burger Inn die
in dat zelfde pand een Restaurant uitbaat.  
Na gesprekken is er een afzuigkap gekomen, echter die voldoet niet 
zodanig dat daarmee de stank, men noemt het een baklucht walm 
verholpen is. 
Sterker nog, deze afzuigkap wordt niet regelmatig genoeg schoongemaakt
waardoor de stank eerder verergerd is dan verbeterd.
Klachten bij de OZHZ hebben zelfs geleid dat er een nare situatie is 
ontstaan. Toen een medewerker van OZHZ de twee partijen in de 
hoofdingang lied waarnemen of er wel of niet stankoverlast is waar te 
nemen.
Nu hebben de bewoners te horen gekregen dat dit dossier gesloten is. 
vr. 1. Met welke reden is dit dossier gesloten, als de klachten nog niet 
verminderd zijn laat staan verholpen?



vr. 2. Wat gaat u doen voor de bewoners om hun na jaren te verlossen van
deze baklucht walm en stank?
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