LHN Zoetermeer

Schriftelijke vragen
Terrasindeling Stadhuisplein
Zoetermeer, 27-04-2018

Geacht College,
De verdeling van de terrassen hebben na de nieuwe inrichting tot veel commotie geleid.
LHN is van mening dat er transparante en objectieve criteria dienen te worden opgesteld. Aan
de hand daarvan kunnen de ondernemers in onderling overleg tot de verdeling komen.
De fractie van de LHN heeft, ex art. 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente Zoetermeer, de volgende vragen.
1. Is de burgemeester het met ons eens dat het Stadhuisplein door de hernieuwde inrichting praktisch en logisch is te verdelen in vier kwadranten? Zie bijlage.
2. Is de burgemeester het met ons dat ondernemers deze kwadranten zoveel mogelijk gelijk moeten verdelen?
3. Kan de burgemeester zich erin vinden dat hiermee de volgende situatie ontstaat:
a. Kwadrant 1 heeft 232m2 terras dat nu gebruikt kan worden door Happy Italy
en in de toekomst gedeeld moet worden met het Stadsmuseum. Dat betekent
ieder ca 115 m2 terras. Eens?
b. Kwadrant 2 heeft 84m2 terras. Dit terras kan volledig worden benut door Bruut
aangezien zij de enige ondernemer zijn aangrenzend aan dit deel. Eens?
c. Kwadrant 3 heeft 365m2 terras en aangrenzend bevinden zich twee ondernemers. Dat betekent ieder ca 182 m2 terras. Eens?
d. Kwadrant 4 heeft 279m2 terras. In onze ogen moet dat verdeeld worden onder
twee ondernemers. Te weten Clooney en Queens die met hun horecazaken aan
dit deel grenzen. Dat betekent ieder ca 140m2 terras. Eens?
Een variant hierop zou kunnen zijn dat ook Family meedeelt in dit deel. Echter
heeft de snackbar het terras op het plein nooit gebruikt en is de LHN van mening dat een snackbar niet kan worden gezien als een horecaondernemer. Het
kleine terras aan de gevel van de snackbar is in het verleden immers altijd voldoende gebleken. Eens?

4. Is de burgemeester bereid de ondernemers de opdracht te geven om binnen twee weken binnen dit kader een oplossing aan te laten dragen? Waarbij de ondernemers aanvullend de eis mee dienen te krijgen dat de indeling vanuit het oogpunt van het publiek
zo logisch mogelijk moet zijn. Indien niet waarom niet?

Met vriendelijke groet,
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