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Geacht College van B & W en de Raad,

Wij ondernemers van de binnenstad maken ons zorgen om het

eventuele besluit dat u vanavond gaat nemen betreffende de

geplande Kiosk op het Raphaëlpad hier in de binnenstad van Weert'

U heeft van mij zelfs al een tweede brief gehad waarin ik heb

aangegeven hoe u bent omgegaan met onze collega ondernemers

Paul Jacobs en Eddy Posno(hier nu ook aanwezig).

Waarom wij nu hier met zijn drieën staan zal u nu wel duidelijk

worden.

Wij hebben niets tegen die Kiosk op het Raphaëlpad, maar wel tegen

een vaste opstelling.

Een vaste opstelling gaat zo wie zo problemen opleveren voor de

mooie monumentale bomen die op het Raphaëlpad staan en waar

laat u dan dat mooie'DAMBORD & SCHAAKBORD" wat u ook in de

planning hebt staan. Dat kan in ieder geval niet één bord worden,

want een dambord heeft meer velden dan een schaakbord'

Een mobiele Kiosk kunnen we overal, indien nodig, inzetten'

Bijvoorbeeld met de Kerststal in de Kloostertuin van de

Birgittinessen, waar dan diverse koren en of solo muzikanten of

muziekkorpsen hun kunnen laten zien en horen tijdens de

openingstijden van de Kerststal medio December.
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7o zoude Kiosk ook in het Stadspark gesitueerd kunnen worden bij

bijvoorbeeld Food-Stock, of op Fatima tijdens All American Day!

Op de Nieuwe Markt, op de Markt, op de Oelemarkt of op de

Korenmarkt. En niet te vergeten op de Bassin waar nieuwe uitbaters

het plein weer tot leven hebben geroepen.

U kunt ondernemers NIET sturen, maar wel STEUNEN in hun

activiteiten en vestigingsplekken hier in Weert.

Maar als u Gemeente Weert met geld uit diverse subsidiepotjes een

Vaste Kiosk neerzet op het Raphaëlpad, dan bent u wel bezig met het

benadelen Van andere, voorat horeca, ondernemers in deze

Binnenstad van Weert.

Namens de ondernemers van de Binnenstad van Weert,

Eric Mertens

Ondernemer van de Maasstraat te Weert

"Jr:

n

Vol



E rl_c Mertens
OPTIEK

Ats opmerking wil ik nog even hier aan B & W en de Raad kwijt dat u

op dit moment erg slecht met onze binnenstad omgaat. Niet alleen

onderhoud e.d., maar vooral het Munt Complex dat op dit moment

voor een groot deel leeg staat. Dit alles zou te maken hebben met

een verbouwing die er staat aan te komen, maar meld dit dan a'u'b'!

Niet in de krant, neen, op de leegstaande panden in het

Winkelcentrum "De Munt"! Dan weten buitenstaanders en ook

Weertenaren wat ons te wachten staat. En dat er achter de schermen

gewerkt wordt aan een nog mooier en nog gezelliger Weert!

Het is maar dat u het weet dames en heren van B & W en de Raad

van de Gemeente Weert!

Met vriendelijke en bezorgde groeten een ondernemer met een hart

voor de Stad Weert!
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