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Betreft: Amusementenhal op Markt te Steenbergen
Geacht bestuur,
Uit diverse berichtgeving hebben wij begrepen dat het gemeentebestuur van Steenbergen het
verzoek van P.de Jong automaten uit Breda om op de markt in Steenbergen een amusementen
hal te starten niet voorgelegd wordt ter stemming aan de Gemeenteraad.
De RPS vraagt zich af wat de beweegredenen van het bestuur zouden kunnen zijn.
Hoe kan het dat een in Nederland legaal bedrijf de toegang in Steenbergen wordt geweigerd?
De gemeente Steenbergen heeft met het plan Stadhaven veel pretenties en spreekt deze ook
regelmatig uit en toch weigert u dat een filiaal van P. de Jong Automaten mag starten. Is het
niet zo dat juist met een filiaal van P.de Jong de horeca ondernemers op de markt bereidt zijn
terrassen te gaan exploiteren zoals gewenst in het plan Stadhaven.
Diverse
•
•
•
•

•

argumenten spreken in het voordeel van deze ondernemer o.a:
P.de Jong Automaten is een zeer gerenommeerd bedrijf
Geen enkel filiaal van P.de Jong automaten veroorzaakt overlast
Actief preventief beleid i.z. eventuele verslaving is u inmiddels wel bekend. Hiermee
is P.de Jong automaten ten opzichten van o.a horeca bedrijven zijn tijd ver vooruit.
P. de Jong Automaten verbind zich zelfs met sluiting van het filiaal indien hun niet
aan de door hun zelf zwaar gestelde eisen voldaan wordt. De verordening is bij u
bekend.
Kortom voldoende argumenten om de rode loper in Steenbergen voor deze
ondernemer uit te leggen

Gespeculeerd wordt dat u weigert mee te werken omdat u als gemeente bestuur de jeugd van
Steenbergen niet wil bedoezelen. Zoals bekend bij u is de jeugd absoluut niet welkom in een
filiaal van P.de Jong Automaten derhalve kan dit nooit een geldig argument van u zijn.
RPS gaat er vanuit dat u ook inziet dat een dergelijke bedrijf in Steenbergen ook een
bestaansrecht heeft.

Hoogachtend;
Hans Oerlemans
Voorzitter RPS
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