
GEMEENTE vVEERT

PvdA Weert
Mevrouw F. Kadra

Weert, 14 april2O20

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Artikel 40 vragen Aardbeien drive-in

7007087/7007t02

Geachte mevrouw Kadra,

Op t4 april hebben wij van u vragen onWangen inzake de aardbeien drive-in
Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan.

7. Waaraan is op woensdag I april het initiatief getoetst?

Wij hebben geen aanvraag ontvangen voor dit initiatief

2. Door wie is er aan de ondernemer op woensdag I april een vergunning verleend?

Gezien er geen aanvraag is ingediend, is er geen vergunning verleend of geweigerd.

3. Was het college of de verantwoordelÌjk wethouder op de hoogte van dit initiatief?

Nee, omdat er geen aanvraag is gedaan voor dit initiatief.

4. Waarom is pas op zaterdagmiddag 11 april de vergunning ingetrokken?

De vergunning is niet ingetrokken omdat er geen sprake was van een vergunning.

5. Waaram is de vergunning ingetrokken, terwijl het in Nederweert blijkbaar wel kan?

Zie de beantwoording bij vraag 4,

6. Kan de ondernemer opstartkosten etc. claimen bij de gemeente Weert?

We zien geen reden voor het betalen van een eventuele claim.
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7. Zijn er nog meer initiatieven van creatieve ondernemers die passen binnen het
landelijk coronabeleid in Weert?

Er zijn op dit moment geen initiatieven ingediend.

8. Kan het coltege de gemeenteraad met spoed (binnen 4 weken) informeren welk
gemeentelijk beleid het college hanteert?

Elke aanvraag zal worden beoordeeld binnen het geldende afwegingskader' Met

bijzondere aandacht voor de openbare veiligheid en gezondheid.

Mocht u naar aanleidin
contact opneme
57527 of

Met vriend g roet,

g van bovengenoemde antwoorden nog vragen hebben kunt u

dhr. A. Snijders van de afdeling VTH' H¡j is bereikbaar via 0495-

Bu en wethouders,

s G . Gabriëls
loco-burgemeesterris


