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"goudsmidbijsterveld" <Goudsmidbijsterveld@hetnet.nl>
<kees.dorsman@valkenswaard.nl>
02/09/112:59
RECLAMEBELASTING B EN W

Geachte heer Dorsma.
Hierbij een brief die we hebben verstuurd naar Burgemeester en Wethouders.
Van te voren hebben we contact gehad met heren van het centrummanagement, waarbij
we bericht van hebben teruggehad.
(zie bijlagen)
Gelieve deze Mail COMPLEET door te sturen naar ALLE fracties.
Bij voorbaat dank.
John en Marion Bijsterveld
Leenderweg 37
5554 CK Valkenswaard
040-2042489

Aan Burgemeester en Wethouders
26-1-2011

Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard
De Hofnar 15
5554 DA Valkenswaard
Betreft: Bezwaar Reclamebelasting
Geacht College
Graag willen wij reageren op het artikel van Eindhovens Daglad zaterdag 22 januari.
Dinsdag 25-1 hebben wij een mail gestuurd naar Freek van der Schaaf, met daarin
onze bezwaren. Het antwoord wat wij hier op terug kregen was naar onze mening
onprofessioneel en een belediging voor de ondernemer.
Blijkbaar hebben de heren Geldens en van der Schaaf contact onderling gehad
en kregen we dit alsnog toegestuurd. ( zie bijlage)
Dit zijn heren die een centrummanagement moeten besturen en die zo over
ondernemers denken.
Ons bezwaar tegen de reclamebelasting is vooral gericht, op de verhouding.
Kleine zelfstandige ? 400,Groot winkel bedrijf ? 600,-
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Bijvoorbeeld een C en A, Hema, Albert Heijn, hebben een veel grotere omzet en
profijt van advertenties en koopzondagen die georganiseerd worden door het
centrummanagement. Deze bedrijven zitten in het centrum, wij daarentegen
aan de rand van het centrum. Veel activiteiten die georganiseerd worden door
het centrummanagement zijn vaak gericht op het centrum en markt.
( Met uitzondering van Hemelvaartsdag )
Met Sint Nicolaas zijn de zwarte pieten overal, behalve op de Leenderweg.
Tijdens kerst koopzondag is de sfeer ver te zoeken op de Leenderweg.
( Kille verlichting en geen kerstmuziek)
De modeshow wordt gehouden op de Corridor.
Met Koninginnedag concentreert zich alles op de markt.
Heel fijn als je open bent, een vrije zondag daar voor opgeeft
en er verder niemand in je winkel komt, terwijl alle bezoekers in het centrum lopen.

Wij zijn zeker wel bereid om bij te dragen, maar de Gemeente Valkenswaard had ook
een bijdrage kunnen leveren.
Door bijvoorbeeld tijdens de vorst periode alles ijsvrij te houden.
Zeker in December de drukste maand voor de ondernemer.
Bij het Kerverijplein was geen doorkomen aan en wij hebben s,morgens ruim een uur
voor bij de winkel en de twee aangrenzende lege panden regelmatig de stoepen schoongemaakt.
Als alles beter bereikbaar was gemaakt zou dat toch iets bezoekers vriendelijker zijn
geweest.
Bovendien vragen wij onszelf af, of eigenaars van leegstaande panden niet verplicht
kunnen worden, om de buitenkant van de winkelpanden schoon te houden.
Wij zitten al jaren tussen lege winkelpanden in, en wij willen graag ook een budget
overhouden om de klanten te bereiken door middel van advertenties etc.
De ? 400,- gaat daar wel vanaf en daar de Leenderweg toch buiten het centrum
ligt moeten wij het hebben van klanten die gericht naar ons toekomen.
Bij deze vragen wij u,,om deze brief wel serieus te nemen daar het centummanagement niet weet, hoe hier mee om te gaan.
Nogmaals, wij zijn wel bereid om bij te dragen, maar het moet wel in de goede
verhoudingen zijn.
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Met vriendelijke groet
John en Marion Bijsterveld
Leenderweg 37
5554 CK Valkenswaard

Mijn heren
Graag willlen wij reageren op het artikel van afgelopen zaterdag in het Eindhovens Dagblad.
Ook wij hebben de rekening van 2010 nog steeds niet betaald en de reden is simpel.
Een kleine onderneming, zelfstandig en veel uren draaien om alles betaald te krijgen.
Hoe had u het in gedachten, als je zelf als kleine zelfstandige ook nog andere markten wilt uitproberen om
te adverteren,
of om iets te promoten enz.
Daar heb je een budget voor en daar gaat nu ? 400,- vanaf.
Bovendien is de verhouding helemaal zoek tegenover de groot winkelbedrijven.
De kleine zelfstandigen zijn inXalkenswaard al niet veel meer vertegenwoordigd, omdat de kosten bijna
niet meer op te brengen zijn.
Vanaf het begin dat het in de kinderschoenen stond hebben wij al tegen gestemd.
Hopende dat u deze klacht met het management serieus neemt.
P.s. Onze naam Goudsmid is met een D en geen T
Met vriendelijke groeten John en Marion Bijsterveld
Geachte heer Bijsterveld,
Hartelijk dank voor Uw mail. Excuus dat ik een fout in uw naam heb gemaakt.
De Stichting doet haar uiterste best om met het kleine budget, dat ter beschikking staat een aantal
activiteiten naar het centrum te trekken, waardoor er meer bezoekers komen. Meer bezoekers betekent
ook meer omzet.
Wij hebben U om een bijdrage van ? 400 gevraagd omdat wij gemeend hebben, dat uw straat als
aanloopstraat beschouwd zou kunnen worden of dat werkelijk zo is moeten we voor 2011 nog maar eens
overwegen. De andere winkeliers in het centrum betalen n.l. allemaal ? 600, omdat zij het voordeel van
een gezamenlijke aanpak wel zien.
Bij U in de straat hangt ook de feestverlichting. Wij betalen daar als Centrummanagement meer dan ?
16.000 voor.
Daar heeft U geen euro aan bijgedragen. Zo zijn er vele activiteiten, die plaatsvinden, ik noem alleen
maar voor meer dan ? 10.000 aan advertentiekosten, die wij gemaakt hebben voor de koopzondagen.
Daar heeft U geen euro aan bijgedragen.
Zo zijn er nog meer voorbeelden te geven.
Ik hoop, dat U na het lezen van deze mail een positieve indruk van het Centrummanagement heeft
gekregen en de gevraagde bijdrage alsnog gaat overmaken.
Met vriendelijke groet,
Freek van der Schaaf
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Secretaris/penningmeester
Eén van de notoire tegenstanders, eerlijk gezegd meer azijnp..!!! komt ook voor Hl! zijn wel in de
minderheid II!!
Frits
Van: Freek van der Schaaf [mailto:info@scmv.nl]
Verzonden: dinsdag 25 januari 2011 16:13
Aan: 'goudsmidbijsterveld'
CC: cgeldens@kpnplanet.nl; bamb@iae.nl
Onderwerp: RE: Reclamebelasting
Heer Geldens / heer van der Schaaf,
Fijn om te lezen hoe u over ons denkt.
Mag een ondernemer geen eigen mening hebben of behoor je daarmee tot
een notoire tegenstander of een azijnp
jllllllllllllllllüülllllllllüllllllllül
John en Marion
Geachte heer en mevrouw Bijsterveld,
Ik heb Uw mailtje ontvangen. In mijn mailtje heb ik vol respect op uw mening gereageerd.
De gevoerde woorden in het mailtje van Frits Geldens zijn zeker niet de mijne. Ik bied U mijn
verontschuldigingen aan voor zijn opmerkingen. Ik merk op, dat Frits Geldens geen lid van het Bestuur
van de Stichting is. Hij doet op verzoek van het Bestuur alleen een aantal uitvoerende taken. Derhalve
heeft hij zijn opmerkingen op persoonlijke titel gedaan.
Ik heb nog even met onze voorzitter, Bert Ambachtsheer, gesproken. Hij verblijft nu in het buitenland.
Zodra hij terug is loopt hij bij U binnen om nog even over het voorval te praten.
Met vriendelijke groet,
Freek van der Schaaf
Mevrouw en Mijnheer Bijsterveld,
Op de eerste plaats mijn verontschuldigingen voor de door mij gebruikte kwalificaties naar aanleiding van
uw mailtje inzake de bijdrage aan het centrummanagement.
Kwalificaties welke wat al te impulsief zijn opgeschreven en gelezen moeten worden als meer algemene
opmerkingen maar dan nadrukkelijk en uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
Uitspraken binnen het vakjargon waaraan ieder van ons zich wel eens heeft beschuldigd en nog zal
blijven beschuldigen. Nooit echter met de bedoeling personen rechtstreeks te kwetsen ofte schofferen.
Het spijt mij dan ook dat de opmerkingen ook bij u op het scherm terecht zijn gekomen.
Goede zaken en vriendelijke groet,
Frits Geldens .
Operationeel Management
Stichting Centrummanagement Valkenswaard

