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Geacht College,
In deze brief vindt u onze reactie op het ter inzage liggende en aan ons toegezonden voorstel voor
een nieuw beleid voor standplaatsen. We vinden het fijn dat we nog kunnen reageren op de ideeën
maar hadden graag gezien dat de dorpsraden in het voortraject een rol hadden gekregen. Zeker ook
omdat in voorstel de dorpsraden wel worden aangehaald in hun reactie op het oude beleid. Jammer
genoeg vinden we de punten en argumenten die we toen hebben aangekaart niet of nauwelijks terug
in het voorstel. De dorpsraad vindt het voor de leefbaarheid belangrijk dat aan de inwoners de
gelegenheid wordt geboden om op het dorp hun inkopen te kunnen doen en hadden daarom graag
actief meegewerkt aan het beleid. De dorpsraad pleit voor een beleid met maatwerk per kern.
Maatwerk per kern
We zijn blij dat het voorstel de extra standplaats voor de slager op Nieuwdorp legitimeert maar
hanteert nog steeds niet het principe van maatwerk per kern. Er kunnen wat ons betreft nog meer
aanbieders op de markt in Nieuwdorp worden geplaatst, zolang er voldoende ruimte beschikbaar is.
Wij vinden het jammer dat de gemeente nu met maximum aantallen blijft werken die, zoals wij
concluderen, niet gebaseerd zijn op de juiste argumenten. In januari 2008 hebben we als dorpsraad
gereageerd op de detailhandelvisie en in maart 2003 hebben we u onze visie op het weekmarkt
beleid al eens toegezonden. We voegen deze documenten voor de volledigheid als bijlage toe.
Automatisch verlengen = deregulering
Wij ontvingen signalen dat het vergunning beleid van de gemeente beter kan. Een ondernemer moet
in de drukke periode aan het eind van het jaar zelf zijn vergunning verlengen. Dit moet hij voor
iedere standplaats afzonderlijk doen. Als je in het achterhoofd houdt dat hier per gemeente anders
mee wordt omgegaan, dan is het duidelijk dat dit fouten in de hand werkt. Waarom wordt er geen
afstemming op Zeeuwse schaal gezocht en wordt een vergunning niet standaard automatisch
verlengd (waar in geval van bijzondere omstandigheden eventueel zou kunnen worden afgeweken).
Dit leidt ertoe dat het gros van de marktkraamhouders minder administratie heeft en zal
waarschijnlijk ook resulteren in minder administratie op het gemeentehuis. Het initiatief ligt dan bij
de gemeente i.p.v. de ondernemer, wat uitstekend past in een dereguleringsbeleid.
We hopen dat u op basis van onze reactie het concept kritisch bekijkt en overgaat tot een beleid
waarin maatwerk per kern wordt geboden. Wij willen graag samen met u meedenken aan een mooi
breed gedragen beleid.
Met vriendelijke groet,
Hans van Dam
St. Dorpsraad Nieuwdorp
Nb: Een afschrift van deze brief wordt op onze website geplaatst.

