Gemeente jfj Bergen op Zoom

BSD
T.a.v. de heer P. van den Kieboom
Nieuwstraat 4
4611 RS Bergen op Zoom

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U17-005460

Uw brief

Beh.door

M. van Toledo

Datum
Doorkiesnr.

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling, Maatschappij

Bijlage(n)

Onderwerp:

midgetgolfbaan

2 0 APR. 2017
0164-277728

Beste heer Van den Kieboom,
Tijdens de vergadering van de raadscommissie Mens en Maatschappij van 21 maart jl. heeft u in reactie op een
krantenbericht opgemerkt dat één van de geïnteresseerde partijen voor de exploitatie van midgetgolfbaan Meilust
overweegt om een foodtruck in te zetten, terwijl het niet de bedoeling was dat hier grootschalige horeca zou komen, U
heeft hier helderheid over gevraagd en tevens gevraagd te bevestigen dat grootschalige horeca niet als voorwaarde
richting de kandidaten wordt gesteld. Er is toegezegd hier schríftelijk op te reageren. Hierbij beantwoorden wij deze vraag
als volgt.
Horeca is door de gemeente niet als voorwaarde gesteld. Met de potentiële kandidaten zijn gesprekken gevoerd over de
mogelijkheden van horeca op het perceel. Een foodtruck (mobiele wagen) is in dit verband een optie. Een foodtruck kan
worden gebruikt op een standplaats en door middel van een zogenaamd stippenplan is de midgetgolfbaan aangewezen
als standplaats. Een foodtruck kan derhalve op de midgetgolfbaan worden ingezet voor zogenaamde kleine horeca (geen
alcohol), bijvoorbeeld voorde verkoop van friet of ijsjes. Grootschalige horeca is op grond van het huidige
bestemmingsplan ter plaatse niet mogelijk.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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