
Dames en heren,

Mail en bijlagen graag inboeken en in mijn werkvoorraad plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-54 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA  Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA  Steenbergen.

Van: ndenoudsten@live.nl [mailto:ndenoudsten@live.nl] Namens Nancy den Oudsten
Verzonden: woensdag 31 oktober 2012 13:58
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)

Onderwerp: vestiging speelautomatenhal Westdam Steenbergen
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw van der Meer, 

Wilt U zo vriendelijk zijn om onderhavige mail met de bijlage per omgaande door te mailen naar alle raadsleden?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

Met vriendelijke groeten, 

Nancy den Oudsten
(0167-560099)

 ........................................................................................................................
Aan de leden van de gemeenteraad van Steenbergen

Geachte dames en heren.

Wij hebben in juni twee informatieavonden over de toekomstige bestemming van ons pand aan de Westdam in Steenbergen voor de 
omwonenden georganiseerd en hebben verdeeld over 2 avonden ruim 60 belangstellenden mogen verwelkomen. 

Wij hebben de aan de hand van de hierbij gevoegde presentatie aan alle bezoekers uitleg gegeven en hebben onze plannen uitvoerig toe 
kunnen lichten waarbij ook de upgrading van het exterieur uitgebreid aan de orde is gekomen. Tevens zijn wij uitgebreid ingegaan op 
de onze bedrijfsvoering met name de uitvoering van het kansspelpreventiebeleid, beheersing van de openbare orde en de te verwachten 
verkeersbewegingen enzovoorts. De omwonenden hadden hierover de nodige vragen en die hebben wij adequaat kunnen 
beantwoorden.

Wij hebben bij alle omwonenden een positieve houding bespeurd. Uit een enquête aan het eind van iedere informatieavond bleek dat 
géén van de aanwezigen tegen de vestiging van een speelautomatenhal op deze locatie was en zelfs ruim 90% er voorstander van was. 
Alle aanwezigen gaven de  voorkeur aan speelautomatenhal boven een hernieuwd gebruik als een horecazaak van dit deel van de 
inrichting die door verkleining van het huidige  WOK-restaurant volgens het bestemmingsplan mogelijk is.

From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: woensdag 31 oktober 2012 18:00:15
To: balie DIV
Cc:
Subject: FW: vestiging speelautomatenhal Westdam Steenbergen



Het leek ons juist om u over deze resultaten te informeren en u uiteraard de presentatie van het plan niet te onthouden.

Indien u nog vragen hebt dan zij wij gaarne bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jos en Nancy den Oudsten

_____________________________________________________________________________________________
De informatie in dit e-mailbericht en de daaraan gekoppelde bestanden is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, is het niet toegestaan van de informatie in dit e-mailbericht en de 
daaraan gekoppelde bestanden kennis te nemen, danwel deze informatie door te sturen, te kopiëren, af te drukken of 
te verspreiden. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd of het bericht is niet goed overgekomen, dan wordt u 
vriendelijk verzocht de verzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het vervolgens te wissen.  
Aan dit e-mailbericht kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. De verzender sluit iedere 
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht .
_____________________________________________________________________________________________
This e-mail message and any attachment to this e-mail-message is intended only for the addressee. If you are not 
the intended recipient, you must not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or desseminate this e-mail 
or any attachments to it. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail 
and delete this message. No rights can be derived form this e-mail message. The sender does not 
accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of the e-mail 
transmission of it.
_____________________________________________________________________________________________
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