Breukelen, 30 juni 2019
Geacht College,
Geachte Leden Commissie Fysiek Domein,
Wij hebben van U de uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst met Bewoners-OndernemersRaadsleden enz. op maandag 15 Juli 2019.
Wij waarderen u voortvarendheid voor dit belangrijk ontwerp omtrent de kern Breukelen.
Echter het tijdstip, midden in de vakantie , met een beperkt aantal deelnemers en locatie buiten het
centrum lijkt ons niet de juiste start voor de bespreking van dit complexe probleem.
Meerdere keren hebben wij uw College verzocht en gewezen op de noodzaak van een integrale
benadering en visie omtrent de aanpak in het Centrum Breukelen, willen we dit Vechtdorpje voor de
toekomst kunnen behouden.
Hetgeen ook bij de behandeling in de laatste Commissie Fysiek Domein , in meerderheid door de
leden werd ondersteund.
Het verbaast ons dan ook zeer dat deze uitnodiging weer zal gaan enkel over de Hazenslinger en dus
niet onderbouwt door enige recente en getoetst onderzoek naar feiten aangaande het gehele
Centrum Breukelen
De kans is dan ook groot dat de Commissie vergadering nog eens wordt overgedaan.
Wij gaan uiteraard graag met U in gesprek, maar verzoeken u nogmaals om daarvoor een algeheel
onderzoek in te stellen op grond van Bereikbaarheid, Economie/onderneming, Toerisme en
Parkeren.
Terug naar de basis en van daaruit weer opbouwen is onze visie en in tussentijd proberen met kleine
aanpassingen te overleven en te verbeteren.
De heer Romijn , door U als onafhankelijk voorzitter aangemeld, zou gezien zijn achtergrond een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dit proces.
Wij verzoeken U College in overweging te nemen de heer R. Romijn aan te stellen om dit proces als
coördinator te begeleiden.
Deze benadering heeft ook elders in het land tot goed resultaat mogen leiden.
Wij verzoeken U derhalve geplande uitnodiging te verzetten naar een later en voor een ieder beter
toegankelijk moment en een onderzoek in te stellen op basis van integraal beleid.
Hoogachtend,
Winkeliersvereniging/ Horeca Breukelen,

Postbus 69, 3621 AB, Breukelen.

