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's-Hertogenbosch, 30 �un� 2022

Beste omwonende,

De laatste 2 �aar hebben w�� met veel enthous�asme van ons en de omgev�ng de Rooftop
mogen explo�teren. De Rooftop was gelegen op het dak van Zoetel�ef en Roels. Vroeger was
het dakterras voor de post medewerkers �n hun pauze. Later werd d�t de rommel�ge opslag
en het terras voor de medewerkers van Roels, Zoetel�ef en Côte.  De laatste twee �aar �s het
een stralend m�ddelpunt van de stad geweest waar zowel de lokale bewoners als gasten u�t
andere steden gebru�k van maakte.

Na overleg met gemeente en belanghebbende z��n we nu op het punt gekomen dat we graag
de bl��vende vergunn�ng zouden kr��gen. 
W�� hebben bewezen een aanvull�ng te z��n voor de b�nnenstad en door deze un�eke plek met
�edereen te delen. We hebben veel pos�t�eve gelu�den teruggehoord van gasten en d�recte
omgev�ng, d�t w�llen w�� ook �n de toekomst zo houden. 
Gelukk�g hebben geen negat�eve gelu�den teruggehoord. 

Om �ull�e de plannen �n te laten z�en kun verw��zen w�� �e naar onze webs�te
www.rooftopzoetel�ef.nu/vergun�ng.

Heb �e geen vragen help ons dan! Door het scannen van de code geef ��� aan geen bezwaar te
hebben tegen de �nzet van het dakterras van Zoetel�ef. 

Voor meer vragen of toel�cht�ng maken w�� graag t��d vr�� voor een kop koff�e. Om zeker te
z��n dat we de t��d voor �e hebben kun �e contact opnemen v�a 073 303 5700 en een moment
�n te sch�eten. We w�llen het document b�nnen 10 dagen overdragen aan de gemeente. 

W�� w�llen �ull�e alvast hartel��k danken voor de medewerk�ng en hopen snel met �ull�e te
mogen proosten b�� de open�ng van deze hotspot. 

Met gastvr��e groet,

Roel �mmens & Roel Huesmann
Zoetel�ef
Korte Putstraat 10
5211 KP 's-Hertogenbosch
�nfo@rooftopzoetel�ef.nu 


