
From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: donderdag 19 november 2015 16:37:24
To: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Cc:
Subject: FW: evaluatie markt

Heb je hier og tijd voor? Ingekomen voor 2 december. 

Van: Slijterij Veraart [mailto:info@slijterijveraart.nl] 

Verzonden: donderdag 19 november 2015 16:26
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)

Onderwerp: evaluatie markt

Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Steenbergen.

Deze brief schrijf ik u naar aanleiding van een artikel in BN de Stem van 10 november 20151115.

Het gaat hier over het gesloten houden van de markt tot 2018.

Nu heb ik als winkelier (slijterij en wijnhandel Veraart op de Oostdam 28 ) zeer veel omzetverlies door deze gesloten markt en heb ik 3jaar lang 

uitgekeken naar een evaluatie omtrent de markt waar ik dan ook mijn zegje zou kunnen doen.

Deze evaluatie is ook toegezegd door de toenmalig wethouder en het verbaast me nu dan ook dat wethouder Vincent van den Bosch dit 

eenzijdig doorschuift naar 2018 zonder noemenswaardige reden.

Hij geeft aan dat er heel veel mensen zijn die het  allemaal graag zien zoals het nu is, maar de markt is altijd leeg en waar blijven die mensen 

dan?

Tellen in deze de winkeliers die de ziel vormen van het centrum dan ineens niet meer mee om gehoord te worden?

Zonder winkeliers is het wel een zeer dooie bedoeling in het centrum en neemt u maar van mij aan dat bij velen het water aan de lippen staat. 

Zo rooskleurig is het allemaal niet. Er is beslist veel stille armoede.

Het kan toch niet zo zijn dat ik de gemeente weer niet serieus kan nemen met gemaakte afspraken en dat er vanuit de gemeente zo 

minderwaardig met ons als de detaillist wordt omgegaan.

Ik vind dit gewoon minachting voor iedere winkelier die zich inzet voor het centrum van Steenbergen waar we met z’n allen iets moois van 

proberen te maken om een goede boterham te kunnen verdienen.

Van detailhandel moet je ook wel een beetje verstand hebben en je vergewissen wat er onder de mensen leeft.

Van onze wethouder Vincent van den Bosch mag ik toch wel verwachten dat hij zich  voor 100% in zou zetten voor  het winkelcentrum en zijn 

winkeliers en zich dan ook houdt aan gemaakte afspraken met de winkeliers.

Ik spreek de hoop uit dat u op uw genomen besluit terugkomt en de gemaakte afspraak over de evaluatie van de markt op zeer kort termijn 

met het RPS en alle overige ondernemers invulling geeft.

Hopende op een positief antwoord van uw kant, graag op korte termijn, verblijf ik 

Met vriendelijke groet,

Wim Veraart

LOGO NIEUW HANDTEKENING


	Message body

