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Betreft: Ondernemingsmogelijkheden carpool Dinteloord.
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Geachte leden van het College van B 8l W en de Gemeenteraad,

Mijn naam is Ruud Kouwen woonachtig in Oud-Vossemeer en sinds 1995 zelfstandig ondernemer. Ik 
ben actief met mijn onderneming, een notenbar "Pinokkio" in Rotterdam (winkelcentrum zuidplein). 
Naast deze onderneming ben ik actief met mijn bloemenkraam op een locatie in Capelle aan den 
IJssel. Buiten deze activiteiten ben ik binnen Steenbergen al járen nauw betrokken bij 
voetbalvereniging "S.C. Welberg".

Gezien mijn binding met Steenbergen en haar kernen ben ik sinds augustus 2017 met de gemeente in 
gesprek om een cafetaria te starten op de carpoolplaats aan de Langeweg te Dinteloord. Nu tien 
maanden en enkele contactmomenten met de gemeente verder zijn er nog geen vorderingen. Een 
concreet antwoord over de mogelijkheden, op deze locatie, heb ik nog niet mogen ontvangen. 
Vandaar deze brief, gericht aan de Raad, om hier aandacht voor te vragen.

Ik wil graag op deze locatie ondernemen om een aantal redenen. Allereerst is dit een locatie waar op 
dit moment weinig aanbod is voor het passerende verkeer op zowel de A4, provinciale weg en 
fietspaden, waardoor ik op deze locatie een meerwaarde zie voor een cafetaria. Daarnaast heeft mijn 
onderneming een aantal voordelen voor de directe omgeving namelijk:

« Een gezellige uitstraling op de carpoolplaats.
* Veiligheid rond deze locatie.
» Schoonmaak van de carpool neem ik voor mijn rekening.
* Personeel met een beperking krijgt de mogelijkheid om bij mij te kunnen werken.
* Ik wil de directe omgeving graag betrekken bij mijn onderneming. Hierbij kunt u denken aan 

de zorgcomplexen.

Ik hoop dat u als Gemeenteraad aandacht kunt vragen voor deze situatie, zodat ik duidelijkheid kan 
krijgen in de mogelijkheden op deze locatie. Zoals gezegd wil ik erg graag op deze locatie 
ondernemen en ik denk dat het, voor zowel mij en de gemeente als de omgeving, veel voordelen kan 
hebben.

Hoogachtend,

Ruud Kouwen 
Philips van Dorpstraat 53
4698 RV OUD-VOSSEMEER



Situatie overzicht.

HU

De plaats zal vanaf de Noordlangeweg gezien aan de oostenkant zijn, naast de huidige carpoolplaats. 
De ingang gericht op de carpoolplaats.
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