
Van: assia sassi
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Brief van ondernemers Harmonieplein over zorgen sluiting plein 41
Datum: zondag 26 augustus 2018 10:44:18

Aan: het college van Burgemeester en wethouders Gemeente Stichtse Vecht
en leden van de Gemeenteraad Stichtse Vecht
D.t.v Griffie gemeente Stichtse Vecht griffie@stichtsevecht.nl

Onderwerp: situatie omtrent Eetcafé Plein 41 op het Harmonieplein in Maarssendorp.

Geachte Burgemeester en wethouders en leden van de raad,

Ondergetekenden, ondernemers aan het Harmonieplein, maken zich grote zorgen omtrent
de situatie die nu is ontstaan door de sluiting van het pand Plein 41 voor een jaar.

1. Er ontstaat verwaarlozing en daarmee een slechte uitstraling naar de omgeving lees:
onze zaken.
Recent heeft de VVE buiten de dode planten buiten weg gehaald, wat nep planten geplaatst
en de buitenboel aangeveegd. Maar er staan binnen voor het raam ook dode planten. En het
wordt uiteindelijk een sterk verwaarloosd pand. Met o.a. kans op een ongedierte plaag.
2. De buiten brievenbus puilt uit, de krant wordt elke dag door ons weggehaald voordat hij
over het plein waait.
3. Het lege terras staat er nog steeds en zorgt voor verwarring bij klanten. 
Voor toeristen die we nu hebben is het geen mooi aanzicht een lege zaak en een leeg terras.
Ook de vermelding van de gemeente op de deur is niet erg bevordelijk voor het plein.
En wat gebeurt ermee als de evenementen  in het najaar starten? 
De eerste zal de blues route zijn. Terras staat nu leeg. Kan dit worden gebruikt door de
andere zaken met dit evenement. (Harmoniefair, intocht Sinterklaas, lichtjesavond etc)
4. Volgens info staan er nog bederfelijke etenswaren (o.a. in een niet aangesloten
koelkast.)
De ondernemer heeft maar zeer kort tijd gekregen zaken weg te halen.
5. We krijgen reacties als: "Oh dat is bij dat drugspand, op dat plein kom ik niet meer."
6. De kans ontstaat dat hangjongeren bezit gaan nemen van het zitje onder de luifel. Met
overlast en verrommeling te gevolg.
7. En heel jaar Leegstand  is ook een straf voor ons. Een jaar lang geen bedrijvigheid. 

Dit zijn allemaal punten waar wij ons grote zorgen over maken!!

Onze verzoeken:
1. De ondernemer nogmaals  toegang te geven tot het pand en i.s.m de gemeente de tijd
geven de hele zaak te cleanen op bederfelijke waren.
De dode planten binnen te verwijderen, En de brievenbus leeg te halen.
2. De ondernemer op te dragen het terras zsm te verwijderen.
3. Het pand te controleren (gemeente) op mogelijk gevaarlijke situaties zoals b.v.
gasaansluitingen, verwarmingsketel etc.
Wat gebeurd er als het flink gaat vriezen? En er knapt een waterleiding binnen?
4. Vraag: is de verhuurder op de hoogte gesteld van de huidige situatie?

Onze zorgen worden gedeeld door de VVE Harmonieplein.
We hopen op een positieve uitkomst.
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Hoogachtend,

Broodje Harmonie
Pizzeria Splendido
Eetcafe Symfonie
Kitty's kapsalon 
VVE Harmonieplein 


