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Onderwerp :   Artikel 43 vragen Stand van zaken ontwikkelingen voormalig  

Jonker Fris complex in Heusden 
 
Geacht college, 
 
De laatste jaren horen wij weinig meer over ontwikkelingen van het voormalig 
Jonker Fris complex in Heusden. 
 
In 2008 werd de fabriek van Jonker Fris Heusden gesloten. De jaren daarna werd 
er druk nagedacht over mogelijke toekomstige invullingen. In 2012 werd hiervoor 
een ruimtelijk toetsingskader vastgesteld. Het hele complex werd in 2014 gekocht 
door de Van Sluisveld Groep. Binnen het genoemde tijdsbestek werd de 
gemeenteraad voortdurend op de hoogte gehouden over de stand van zaken.  
Februari 2018 woedde er een grote brand en dat was het laatste spraakmakende 
wat er is vernomen.  
 
Voor inwoners van Heusden, maar ook voor watersporters en de jachthaven blijft 
het spannend wat en wanneer er hier iets gaat gebeuren. 
 
Naast dit belang en ons aller belang draagt de huidige situatie ook zeker niet 
meer bij aan onze mooie toeristisch parel Heusden.  
 
DMP Heusden ziet graag verbetering in deze situatie. 
 
VRAGEN: 
 

• Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. 
ontwikkelingen voormalig Jonker Fris complex Heusden en/of zijn er 
recente plannen? 

• Welke inspanningen heeft het college tot op heden verricht, dan wel 
worden binnenkort ondernomen? 

• Mocht blijken dat de ontwikkelingen een (bestuurlijke) actie  vanuit de 
gemeente kunnen gebruiken bent u bereid dit dan op te pakken en ons 
hierover te informeren? 

• Mogen we er op rekenen dat omwonenden, belangstellenden  en andere 
belanghebbenden waar mogelijk aan de voorkant worden betrokken en 
geïnformeerd over ontwikkelingen? 

• Gaat u de gemeenteraad, als er aanleiding is, met regelmaat informeren 
over de stand van zaken rond voormalig Jonker Fris? 

 
Wij zien de beantwoording graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie DMP Heusden, 
Ivan van Hemert 
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