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Steenbergen, 9 augustus 2013 — I 1 

betreft: aanvragen van een regeling laden en lossen op de markt 

geachte dames en heren, 

Sinds enige tijd is de markt afgesloten voor auto's. Voor ons betekent dat, dat 
we vaak ver moeten sjouwen met -meer dan eens- zware spullen. Er is 
momenteel een mogelijkheid om de gemeente op te bellen en te vragen voor 
een kort moment een paaltje naar beneden te doen om zodoende te kunnen 
laden en lossen bij de voorkant van onze bedrijven. 

Echter, spullen af en aanvoeren is niet iets wat slechts incidenteel nodig is. 
Te denken valt aan de reguliere bevoorrading van voornamelijk dranken, 
maar ook buitenbarmateriaal, extra terrasstoelen en tafels, koelkasten, afval, 
drive-inn materiaal, moet regelmatig heen en weer, juist in de periode dat de 
markt is afgesloten. Daarbij heeft een aantal van ons een privé-woning boven 
de zaak, waar ook spullen in en uit moeten. Daarbij komen de werktijden van 
de buitendienst van de gemeente niet overeen met die van ons, met name 
natuurlijk in het weekend. 

Wij verzoeken u tot het maken van een voor ons werkbare regeling, die 
uiteraard rekening houdt met de wens van de gemeenteraad van enkele jaren 
geleden; zo weinig mogelijk autoverkeer in de binnenstad. Een suggestie is 
in de ochtend bepaalde uren aan te wijzen waarop (mèt vergunning) het 
mogelijk moet zijn om met een (bestel)auto voor de zaak te komen. Voor de 
volledigheid zij opgemerkt dat het gaat en laden en lossen en niet parkeren. 
En dan natuurlijk zonder tussenkomst van een gemeente-medewerker. 
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Varti ouwelijk 

Wij vertrouwen op uw medewerking om aan een prettige werkwijze op het 
marktplein te komen. 

hoogachtend, café B^íd^na's 
met vriendelijke groet, Petef j^ngeneien 
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