Vlaardingen, 24 juli 2020
Aan college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
Betreft vragen art. 33 RvO over Seizoensstandplaats 4 - oliebollenkraam

Geacht College van burgemeester en wethouders,
De ChristenUnie-SGP heeft het memo over het niet meer toestaan van de oliebollenkraam op
standplaats 4, met verbazing gelezen.
Waar het college een paar weken geleden nog voluit van mening was dat alle ondernemers de
vrijheid moeten krijgen om te ondernemen, zoals zij vinden dat het beste voor hen is, blijkt nu dat
het college een ondernemer zomaar aan de kant schuift met de opmerking dat hij een STA-IN-DEWEG is, het zicht bederft en de doorgang in het centrum belemmert.
Al een aantal jaren wordt geprobeerd om het stadshart aantrekkelijker en drukker bezocht te
maken. Daarom is de ChristenUnie-SGP zeer verbaasd dat op deze manier het college zomaar
een ondernemer laat ver(t)rekken. Een ondernemer die juist in de koude en donkere maanden van
het jaar voor meer levendigheid in het centrum zorgt. Een ondernemer die eraan bijdraagt dat
bezoekers juist naar het centrum komen of langer in het centrum blijven. Een ondernemer in het
centrum waar wij juist graag ondernemers willen hebben!
Omdat de ChristenUnie-SGP deze keuze van het college niet begrijpt, willen wij graag het
onderstaande vragen.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Welk alternatieve locatie(s) heeft u met deze ondernemer besproken?
Wat was het argument van deze ondernemer niet daar naar te willen vertrekken?
Wat is het argument van de ondernemer om aan standplaats 4 vast te houden?
Zijn er naast de in de memo genoemde argumenten waarom standplaats 4 niet meer
gehandhaafd wordt nog andere argumenten om deze standplaats niet meer open te
stellen?
Is het college echt van mening dat het zicht op een toilet of parkeergarage beter is dan het
zicht op een gezellig verlichte oliebollenkraam met een rij consumenten ervoor?
Doet het college er alles aan om ondernemers in het centrum te houden?
Wat gaat het college er aan doen om deze ondernemer weer terug in het centrum te
krijgen?
Is heroverweging tot het weer toestaan van standplaats 4 een optie voor het college?
Graag zien wij uw beantwoording zo snel mogelijk tegemoet.
Namens ChristenUnie-SGP
Erik van Pienbroek
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