Aan: Gemeenteraad van Noordwijk en het
College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk

Noordwijk, 14 januari 2019

Geachte Raadsleden en leden van het College van B & W
Onderwerp: uitslag enquête Ondernemersfonds

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:
Het bestuur van NSC heeft altijd de belangen van haar leden vertegenwoordigd
en is een spreekbuis namens haar leden.
Zij is volledig op de hoogte van wat er bij haar leden leeft. Soms zelfs dagelijks
contact met haar leden.
Het bestuur heeft in 2018 op verzoek van de Regiegroep Ondernemersfonds
aangegeven een voorstander van het Ondernemersfonds te zijn en
vertegenwoordigde hiermee uiteraard de mening van haar leden.
Volgens tegenstanders van het fonds zou het Bestuur niet spreken namens
haar leden.
Helaas werd deze mening door sommige politieke partijen overgenomen
Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, heeft de NSC besloten
alsnog een eigen enquête met juiste informatie uit te voeren.
Alle winkels zijn afgelopen weken persoonlijk bezocht met bijgaande brief.
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Enquête formulieren zijn ter plaatse
ingevuld of zijn later opgehaald door
een van de bestuursleden

1

De enquête uitslag is als volgt:
Georganiseerde winkeliers
87.5 % voor
12.5 % tegen

Ongeorganiseerde winkeliers
94 % voor
6 % tegen

Met deze duidelijke uitspraak van de winkeliers is het standpunt van het
bestuur van NSC volledig onderschreven door haar leden.
Wij spreken nadrukkelijk de wens uit dat u als raadslid vóór het
Ondernemersfonds zal stemmen op 27 februari a.s.

Uiteraard zijn wij ten allen tijde bereid om e.e.a. toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Noordwijk Shopping Centre
Maarten van den Berg, voorzitter
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