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Geacht College,
Vanuit de samenleving krijgen wij vragen over de EMTÉ’s in Vlijmen en Drunen die Jumbo worden.
In de samenleving is er onrust over de verkoop van zowel de EMTÉ in Drunen als in Vlijmen aan de
Jumbo. De vraag die in de samenleving leeft is: wat gaat er nu gebeuren met de EMTÉ’s? Worden ze
daadwerkelijk omgebouwd tot een Jumbo supermarkt zodat er twee jumbo’s op een korte afstand van
elkaar liggen (zowel in Drunen als in Vlijmen)? Of worden deze supermarkten gesloten dan wel
verkocht aan een andere supermarkt?
Twee jumbo’s op korte afstand van elkaar is naar onze mening in ieder geval niet goed voor de
concurrentie. Wij delen dan ook de zorgen van onze inwoners.
Wij begrijpen dat wij daar als gemeente geen invloed op hebben. De Autoriteit Consument en Markt
(ACM) moet zijn goedkeuring nog verlenen.
1. Is het college bereid om de zorgen vanuit de samenleving over het gebrek aan concurrentie over te
brengen aan de ACM en aan Jumbo Nederland als gevolg van de voorgenomen overname van de
EMTE’S in Vlijmen en Drunen door Jumbo?
2. Kan het college nog stappen ondernemen om het wegvallen van de concurrentie te compenseren?
Zo ja, is het college bereid deze te gebruiken?
3. Heeft de gemeente bij de realisatie van het centrumplan Vlijmen de verplichting opgelegd dat er
ook daadwerkelijk een supermarkt komt in het nieuwe gebouw van de EMTE en open dient te
blijven als supermarkt?
In afwachting van uw reactie verblijf ik,
met vriendelijk groet,
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