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Schouten, CM
Van:

Azim, H

Verzonden: vrijdag 17 januari 2014 16:43
Aan:

DIV

CC:

Hoff, DC vant; Waard, A de; Azim, H

Onderwerp: FW: De Stoffenkraam / het "Oude Postkantoor"
Beste collega,
Graag deze e-mail/brief inboeken. Dank.
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20 01.2014

Vr Gr
Hakima

Van: De Stoffenkraam [mailto:info@destoffenkraam.nl]
Verzonden: vrijdag 17 januari 2014 16:26
Aan: Lavooi, JA
Onderwerp: De Stoffenkraam / het "Oude Postkantoor"

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,
alsmede de gemeenteraad.
Geacht College, Geachte raadsleden,
N.a.v. ons zeer teleurstellende gesprek van hedenmorgen met wethouder de Waard,
wil ik u allen het volgende uitleggen zodat een ieder op de hoogte is waarom juist het "Oude
Postkantoor' voor ons van groot belang is.
We voelde ons deze morgen niet echt serieus genomen.
Dit komt mede doordat wij steeds verwezen worden naar Kerkbuurt of Winklerplein.
Wij hebben reeds eerder aangegeven daar geen geschikt pand te hebben kunnen vinden wat de
juiste vierkante meters heeft.
Vanmorgen wordt ons weer verteld uit te wijken naar een van deze winkelgebieden, er staat
immers een mooi pand met 400 vierkante meter.
Nogmaals leggen wij uit dat deze oppervlakte niet genoeg is!
Het "oude Postkantoor" is ca. 900 vierkante meter.
Dat is nogal een verschil.
Wij begrijpen best dat zo'n leuke winkel als De Stoffenkraam een aanwinst zal zijn voor de
Kerkbuurt maar wij kunnen
daar niet uit de voeten.
We willen ons groeiende bedrijf in Sliedrecht voortzetten omdat we hier wonen, 4
schoolgaande kinderen hebben, 25 dames in dienst hebben
(25 dames alleen al in onze vestiging in Sliedrecht) waar we erg tevreden mee zijn en nu kan dit
niet?
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Waar moeten we dan heen met ons bedrijf in Sliedrecht? We zijn marktleider in de online verkoop
van ons artikel, we hebben meerdere winkels
die onder ons draaien, op dit moment wordt er aan een vernieuwde website gewerkt, ook een
website voor Duitsland en België.
In de Structuurvisie 2020 van Sliedrecht geeft de raad aan dat men wil voorkomen dat bedrijven
wegtrekken.
Tevens staat er in gemeld dat men bestaande bedrijven moet behouden en deze in staat moeten
stellen zich op passende wijze door
te ontwikkelen. Ook wordt hier in vermeld dat men Sliedrecht wil versterken als vestigingslocatie
voor bedrijven.
Waarom gebeurd dit dan nu niet?
Waar is de structuurvisie dan voor?
Het pand aan de Stationsweg ligt onderaan de winkelpromenade dus is niet op een totaal andere of
afwijkende plek we zullen het begin van de
winkelpromenade zijn en meer mensen richting Kerkbuurt laten komen. Ook zal de Stationsweg
een mooi aanzicht krijgen met zo'n prachtige winkel
als De Stoffenkraam.
Er zijn maar weinig plaatsen waar nog een stoffenwinkel zit en hier in Sliedrecht zijn we niet meer
welkom? Zou toch verschrikkelijk zijn?
We hopen dat jullie ons probleem qua vierkante meters kunnen inzien en dat de Kerkbuurt of
Winkelplein geen optie is, dit hebben wij allang onderzocht,
ook voor veel van onze klanten die te voet of met de fiets komen zal het "Oude Postkantoor" een
prima locatie zijn om vervolgens nog een rondje over de
Kerkbuurt te doen, ligt immers aan de Kerkbuurt.
De gemeente Sliedrecht dacht dat ook de rotonde wellicht verkeersproblemen zouden kunnen
opleveren vanwege onze winkel...
Er is toch niets mooier dan een rotonde, een rotonde leidt het verkeer soepel door, voorheen een
stoplicht was een ellende!
De Stoffenkraam zal echt geen verkeersproblemen veroorzaken.
De klanten die ons bezoeken en met de auto komen kunnen overal in de buurt parkeren, wij
hebben echt geen eigen parkeerterrein nodig,
onze grootste bezigheid is en blijft toch de webwinkel
Wij wachten met spanning af op de uitslag van ons schriftelijk ingediende verzoek het
bestemmingsplan te wijzigen en hopen dat dit niet al te veel tijd
in beslag zal nemen, we willen graag aan de slag! Iedere dag wachten is er één teveel.
Met vriendelijke groet,
Jurriën en Sandra van Drunen
De Stoffenkraam
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