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Ons kenmerk

Bijlagen

Geachte heer Aartsen,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Bent u bekend met het bericht dat café Publieke Werken zijn terras moet weghalen aan de 
voorzijde? (Facebookpagina PW)

Antwoord 1.
Ja.

Vraag 2.
Is er een boete uitgedeeld?

Antwoord 2.
Nee, er is enkel een waarschuwing gegeven.

Vraag 3.
Bent u het met de WD eens dat ondernemers in Breda gewoon moeten kunnen ondernemen 
zonder al teveel gedoe?

Antwoord 3.
Ja, daar zijn wij het mee eens, maar we willen tegelijkertijd ook rekening houden met de belangen 
van anderen.

Vraag 4.
Deelt u de analyse van de VVD Breda dat - naast handhaving - ook actief het gesprek met 
ondernemers moet worden aangegaan? En zo ja, hoe gaat u dat in de praktijk toepassen?
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Antwoord 4.
Ook die analyse delen wij. De actie om de verrommeling in de binnenstad actief terug te dringen is 
daarom vooraf richting de ondernemers gecommuniceerd via toezichthouders, metflyers en met 
nieuwsflitsen van het Ondernemersfonds. In het geval van Publieke Werken is ook nog niet 
handhavend opgetreden, maar er heeft enkel een eerste gesprek plaatsgevonden met de 
ondernemer. Dat is gebruikelijk, en wordt gedaan om te bekijken wat de verschillende 
mogelijkheden en oplossingen zijn. Ook hier werken we naar een voor partijen acceptabele 
oplossing.
De actie van handhaving volgt op het binnenhalen van de titel beste binnenstad. Na signalen vanuit 
onder meer ondernemers zelf, inwoners, politiek en hulpdiensten is besloten om de verrommeling 
in de binnenstad actief terug te dringen. Dat betekent ook een actieve controle op naleving van de 
regels die we met elkaar hebben afgesproken. Daarbij gaat het om regels onder andere op het 
gebied van fïetsparkeren, reclame-uitingen en terrassen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,


