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Op 22 oktober 201 8 ontvingen wij een aantal vragen van u over de Cafetaria Restaria Royaal.
Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

l. Wat is de huidige stand m.b.t. de vergunning van Cafetaria Restaria Royaal?

De eigenaren van Cafetaria Restaria Royaal zijn in het bezit van een tijdelijke
omgevingsvergunning van maximaal zes jaar, die uiterlijk op 9 mei 2O22 eindigt. De

duur van deze tijdelijke vergunning is afgestemd op het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd van één van de eigenaren van het cafetaria.

2. Klopt het inderdaad dat Cafetaria Restaria Royaal niet meer operat¡oneel ¡s?

Wij bevestigen dat Cafetaria Restaria Royaal reeds geruime tijd niet langer operationeel
is. Dit houdt verband met de ernst¡ge gezondheidsproblemen van één van de

eigenaren. Om die reden is de gemeente met de eigenaren in gesprek over beëindiging
van de exploitatie, ontruiming van de snackwagen en het verlaten van de standplaats.
Dit zal in principe op korte termijn gebeuren, conform mondelinge overeenstemming.
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3. Zijn er andere ondernemers ge¡hteresseerd in deze locatie en hoe kükt de gemeente hier
tegenaan?

De bestaande tijdelijke omgevingsvergunning is persoonsgebonden en heeft als doel

het huidige gebruik te legaliseren voor de duur van de exploitatie van de cafetaria door

de vergunninghouders. Wij zijn voornemens de locatie niet meer als standplaats in te

richten maar weer toe te voegen aan de openbare ruimte en zoals voorheen in te

richten als parkeerplaatsen.

WU vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris, de burgemeester,

drs.ing. P.D. Wekx MBA m . J.W.E. Spies


