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Betreft 
--r^ ¿r¡ -r¡nharwarwa ?, 'eel horecabedrijf fort bii Asperen, op het adres:

áåzwaatscnrift betreffende de alcoholwetvergunning aan commercl

Langendiik 6Q te Acquoy.

Geachte burgemeester en wethouders,

Na navraag vernamen w¡¡ tot onze grote schrik, dat bovenstaande-.en verreende vergunning geen paracommerciêle

vergunning is, zoals ¡n hét verleden, maar een commerciële alcoholvergunning'

Tot nu toe was de horeca altiid ondergeschikt aan de fortactiviteiten. De Taveerne diende ter ondersteuning aan die

act¡v¡te¡ten, zoals b-v.: een expositie, of een fortbezichtiging'

Dit zorgde ervoor, dat de horeca niet zodanig in omvang toenam, dat de inkomsten van het gehele fortterrein

bepaald werden door de Taveerne'

ln het verleden ziin de spanningen in de directe omgeving van het fort aleen aantat keren fors opgelopen' omdat

n¡"t 
"lt" 

horecaondernemers zich hielden aan deze afspraak'

Het grote geld moest verdiend worden,"t rooããirogel¡¡k bruiloften, pârtüen, veriaardagen en bedriifsfeesten' De

*tti. bruioften ziin naar zeggen algeboekt bii de nieuwe u¡tbãter'

wij en meer omwonenden vrezen nu aan de vooravond te staan van zo'n zelfde' zei het niet nóg erger scenario'

D¡t gaat betekenen: veer drukte en geruidsoverlast (zeker na het alcoholgebruik) in dit natura 2000 gebied' waarin

alle omwonenoen gestãtd ziin op ¿ãrust. Net als de vleermuiscolonie in het fort'

ln de structuurvisiePlus, punt 6 van het manifest van de gemeente staat prec¡es omschreven hoe de gemeente de

rust en de stilte z¡et. óãai kunnen wü ons ¡n u¡nOen en ¿Jt moet ook hier zo blijven' wat ons betreft'

Dat er weer wat gaat gebeuren op het prachtige fort is op zich prima, maar onder voorwaarden'

Dit is absoluut geen géschikte locatie voor feesten en partiien'

Er dienen daarom heldere afspraken te komen tussen åe gemeente en de uitbater van het fort'

W¡iuãn¡""ttten frieromirent, åb omwonenden, door u geìhformeerd te worden'

vooralsnog hopen wiJ van harte. dat onze zorgen onnodig blilken te zijn en dat u de nieuwe uitbater in de afgegeven

arcohorwetvergunning passende rrorecaoeperîngen oprãgt, iodat n¡et oe barans, de rus't en de sfeer hier verstoord

worden.

Hoogachtend,

Naam:,. .

Adres:
Woonplaats:
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