
From: mgriffie
Sent: donderdag 8 juni 2017 9:51:10
To: balie DIV
Cc: Defilet, R. (gemeente Steenbergen) 
Subject: FW: Distributief onderzoek Dinteloord

Dames en heren, 

Dit is een ingekomen stuk. Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande mail met bijlage te registreren en in mijn werkvoorraad te plaatsen? En wellicht 
in de werkvoorraad van een collega/het college.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen
Griffier
Lenneke van der Meer 

tel.: 0167 - 54 33 71 
mobiel: 06-85347707
e.mail: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl
Website gemeenteraad: www.raadsteenbergen.nl
Website: www.gemeente-steenbergen.nl
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: Aannemersbedrijf Huysmans bv [mailto:huysmans.bouw@planet.nl] 

Verzonden: donderdag 8 juni 2017 9:53
Aan: mgriffie

Onderwerp: Distributief onderzoek Dinteloord

Geachte Raadsleden,

Hierbij op Uw verzoek laten wij U toekomen het distributieve onderzoek over de haalbaarheid 

van de vestiging betreffende een discount supermarkt in de kern Dinteloord.

Met het ter beschikking stellen van dit onderzoek kunt U als Raad een weloverwogen besluit

nemen met betrekking tot het vestigen van een 2
e
 supermarkt in de kern Dinteloord.

De mogelijkheid wordt U als Raad geboden om de situatie van 2 supermarkten in Dinteloord te herstellen.

De afweging voor U als Raad is het realiseren van een 2
e
 supermarkt te Dinteloord dan wel het 

verplaatsen en vergroten van supermarkten in de kern Steenbergen.

Bij deze hebben wij voldaan aan Uw opdracht en hopen namens geheel Dinteloord op een positieve en vruchtbare uitkomst.

Met vriendelijke groet,

Gebroeders Huijsmans 

************************DISCLAIMER*******************************

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt 

of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u 

vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieen daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. 

Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is 

van virussen of aantasting door derden.
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