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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Eric Mertens <eric.mertens.60@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 22 juni 2018 10:46

Aan: p.kooij@cmweert.nl; Wolfs, Madeleine (M); Otten, Paul (P); Bladder, René (RJM)

CC: Zontrop, Hugo (PHL); emiel@paquay.nl; jeroensenders@gmail.com; 

info@cmweert.nl

Onderwerp: Kiosk binnenstad Weert

 

Beste mensen,                                                                                                                         wij, ondernemers van de 

binnenstad van Weert, maken ons grootte zorgen om het komend besluit dat alsnog de Kiosk op het Raphaëlpad in 

Weert gesitueerd wordt.      We hebben afgelopen woensdag 20 juni ‘s avonds om 19.00 uur een ondertekende brief 

aangeboden aan Wethouder de heer van de Heuvel, die tegen Eddy Posno en Paul Jacobs had gezegd dat dit punt 

pas om 21.30 uur behandeld zou worden. Eddy en Paul waren niet op de hoogte van wat spreekrecht inhoud, dus ze 

waren na het afgeven van de brief weer naar huis gegaan! Helaas dus geen gebruik gemaakt van ons spreekrecht! 

Zoals we nu dus in de krant moeten vernemen kwamen we ter elfde uren met de brief die we aan de Wethouder 

van de Heuvel hebben overhandigd. Wij ondernemers van de binnenstad wisten pas ter elfde uren van de Kiosk die 

ze willen plaatsen op het Raphaëlpad!                                                                                              Zeker omdat de Kiosk met 

gemeenschapsgeld wordt betaald zijn wij het niet eens met dit eventuele besluit. Waarom zijn wij BIZ geworden? 

Van zo’n  initiatief moet de hele (binnen)stad gebruik kunnen maken. Dat wil zeggen dat de Kiosk overal inzetbaar 

moet zijn, dus mobiel!  Met een vaste opstelling op een locatie zien wij dit als belangenverstrengeling. Dit kan en 

mag niet gebeuren. We hebben meerdere pleinen en locaties in Weert waar we met evenementen gebruik zouden 

kunnen maken van een Kiosk. Neem nou afgelopen jaar de herintroductie van de Kerststal. Een prachtige 

gelegenheid om daar in de tuin een Kiosk te plaatsen waar diverse koren tijdens de open dagen van de Kerststal 

kunnen optreden in deze mooie Kiosk. Foodstock, ook een evenement waar we de Kiosk kunnen plaatsen, All 

American Day op Fatima, Cultureel Lint binnenstad Weert, Bantopa Nieuwe Markt, etc., etc., ... We denken ook voor 

de toekomst voor gebruik in het vernieuwde Stadspark, De Oelemarkt waar daghoreca langzaam zijn herintrede 

doet, de Bassin met zijn fantastisch horecaplein, de Markt waar regelmatig muziekkorpsen uit de regio optreden. Nu 

gewoon in de buitenlucht zonder enige bescherming! Daar zou dus zo’n Kiosk een welkome zijn! Dus heren en 

dames van College en B & W en de raad van de gemeente Weert en CMW en BIZ-O en BIZ-Vastgoed laat dit niet 

gebeuren!  Namens de ondernemers van de binnenstad van Weert, met vriendelijke groeten, Eric Mertens  

info@ericmertensoptiek.nl.  mobiel: 06-11481124 

Verstuurd vanaf mijn iPad 


