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Persbericht

Kebabzaak Musti tijdelijk van station NS naar Stationsstraat
Het stadsbestuur heeft de middenberm van de Stationsstraat, ter hoogte van de
huisnummers 50 en 33A, aangewezen als tijdelijke standplaats voor de Kebabwagen Musti.
Dit geldt voor de duur van de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling voor het NS-station.
Na realisatie van die stalling keert de Kebabwagen terug naar het Stationsplein.
Nieuwe fietsenstalling
Zoals bekend komt de nieuwe fietsenstalling deels onder het Stationsplein, de Parallelweg en de
Stationsstraat te liggen. Hierdoor wordt ook dit deel van de stad in ruimtelijke zin opgewaardeerd. Na
realisatie ontstaat bovengronds een aantrekkelijk stationsplein, zonder fietsen en met meer ruimte
om te verblijven.
Voor de komende 1,5 jaar betekent dit dat op die plek (bouw)werkzaamheden plaatsvinden, die voor
ondernemers, omwonenden en passanten onvermijdelijk tot hinder zullen leiden. Vanzelfsprekend
wordt getracht deze hinder tot een minimum te beperken.
Eén van de eerste bouwactiviteiten is de ontmanteling van de huidige bushalte voor de stadbussen
voor het station. Hierdoor moet ook de ambulante handel Musti Kebab van de huidige plek wijken en
voor 1,5 jaar naar een andere plek verhuizen.
Nieuwe, tijdelijke locatie
Voor die overbruggingsperiode van 1,5 jaar zijn diverse alternatieven bekeken, met elk zijn voor- en
nadelen. Op grond van het huidige beleid en de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, heeft het
college van B&W besloten om als tijdelijke locatie (voor 1,5 jaar) de middenberm van de
Stationsstraat, ter hoogte van de huisnummers 50 en 33A aan te wijzen. De bovengrondse
fietsenstalling op die plek blijft intact, maar wordt enkele meters verschoven. Na afronding van de
werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling keert Musti Kebab terug naar het Stationsplein.
De standplaatsvergunning zal worden verleend en gepubliceerd in de week van 16 t/m 22 mei a.s.
Op 22 mei a.s. zal Musti Kebab vertrekken van de huidige standplaats aan het station en op 23 mei
a.s. worden op de nieuwe, tijdelijke standplaats technische voorzieningen getroffen. Op 24 mei 2016
zal Musti Kebab de tijdelijke standplaats innemen.
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