Gemeente f) Bergen op Zoom

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

1 7 JAN. 2018

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U18-001087

Datum

Uw brief

Beh. door

P. van der Graaf

Doorkiesnr.

0164-277212

Afdeling

Concernstaf,

Bijlage(n)

geen

Onderwerp:

bezorging De Gazet in het
buitengebied

Beste leden en duoburgerleden,
Voorafgaande aan de vergadering van de commissie Burger en Bestuur ontvingen wij van het raadslid P. van den
Kieboom de volgende technische vraag over de bezorging van De Gazet

Wordt door de nieuwe uitgever het weekblad met gemeentelijke informatie op ALLE adressen, dus ook in het
buitengebied, bezorgd? Zo niet wat is daarvan de reden?
Op dit moment wordt de Gazet verspreid in hetzelfde gebied als vorig jaar de Bergen op Zoomse Bode en ook door
dezelfde verspreider. Vorig jaar en ook nu nog vallen daar ongeveer 1400 adressen buiten.
De Bergen op Zoomse Bode stuurde in het verleden per post de bode toe aan mensen uit dat gebied die klaagden dat ze
geen exemplaar ontvingen.
De Persgroep laat vanaf volgende week die 1400 adressen wel bezorgen. Ze zijn daarover met verspreider Axender in
onderhandeling. De Persgroep laat - indien nodig - de Gazet volgende week per post verspreiden in dat gebied. Dus niet
alleen naar de klagers, maar naar alle adressen.
Vanzelfsprekend vallen adressen met een nee/nee-sticker sowieso buiten de bezorging.
Samengevat:
Nee, de Gazet wordt nu niet op alle adressen in het buitengebied verspreid, maar wel op alle adressen waar de Bode
ook altijd werd verspreid. Vanaf volgende week worden ook de 1400 adressen bezorgd die tot nu toe nooit bezorgd
werden.
De redenļdat dat nu nog niet het geval is, is dat er door de Gazet over die uitbreiding met de verspreider moest worden
onderhandeld.
onderhandeld
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriéndelijke groet,

Drs. Y.J.M.M. (Yvonne) Kammei,

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact www.bergenopzoom.nl
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