
Geachte dames en heren,        2016-01-25 

 

Als franchiser/eigenaar van de Praxis Megastore in Leiderdorp uit ik aan u mijn ernstige 

zorgen over de komst binnenkort van honderden vluchtelingen in onze directe omgeving. 

 

Laat ik beginnen, dat wij als PraxisMegastore zeer betrokken zijn bij het Leiderdorps 

maatschappelijke leven en wij enthousiast sponsor zijn van veel sportfestiviteiten en allerlei 

evenementen. Ik hoef geen opsomming te geven, immers, u bent zèlf nèt zo betrokken en zult 

onze naam veelvuldig tegen komen. 

Zo snappen wij ook zeer wel, dat u dringend gevraagd is door de diverse overheden om een 

opvangmogelijkheid voor deze asielzoekers te creëren. Ik sta daar volledig achter. Immers 

ook dit wordt maatschappelijk van je verwacht. Geen punt. 

 

Ik heb echter ook de verantwoording over de continuïteit van mijn genoemd bedrijf. Sta mij 

toe u mijn zorgen uit te leggen waarom: 

1. De ruim 300(laten we het maar even op dit aantal houden) vluchtelingen worden voor 

de tijd van anderhalf jaar in wisselende samenstellingen gehuisvest in het leegstaande 

ROC-pand. Prima. 

2. Deze lieden mogen niet werken, worden wél deels bezig gehouden, maar zullen 

ongetwijfeld de omgeving gaan verkennen en vinden een prachtige ‘speeltuin’ direct 

om de hoek in de vorm van onze Praxis. 

3. Vrij entree, gezellige koffiehoek met gratis koffie en chocoladedrank en een knots van 

een winkel met 47.000 verschillende artikelen, waar je uuuren kunt rondstruinen: 

Onze personeelsleden hebben hun handen vol aan en verantwoording voor hun stukje winkel. 

En moeten/willen klanten helpen voor ons aller brood. Dames en heren, ik ben een positief 

mens, maar dit wordt een drama.  

 

Wij komen net langzaamaan uit een jarenlange recessie, waarin wij 7 jaar lang de omzet- en 

bedrijfsresultaten hebben zien slinken. Wij zijn deze (veel te lange en ernstige) dip in de 

economie te nauwernood doorgekomen, dankzij zorgvuldig en langdurig opgebouwde 

investeringen en  "financieel vlees op de botten”. Heb dit graag gedaan en ik mag zeggen, dat 

we trots zijn op ons bedrijf. Maar hóe verder?! Ik zie zeer ernstige problemen aankomen: 

 Wij geven graag bezoekers koffie en chocoladedrank. Ook asielzoekers. Het minste 

probleem. Echter ik voorzie, dat het er zo veel zijn, dat onze klanten zich onprettig 

voelen in onze rustige koffiehoek en weg zijn. Uit koffiehoek en/of winkel. Was 

bedoeld als smaakmaker voor onze toko. 

 Hoe moeten wij in vredesnaam in een zelfbedieningswinkel flinke aantallen 

asielzoekers volgen, die zich in ‘luilekkerland' wanen en hoogstwaarschijnlijk heel 

andere normen hebben dan (het merendeel van) onze klanten . . 

 Hoe gaan onze klanten om met een wens tot aankoop met deze aantallen 

‘vreemdelingen’ in onze Praxis? 

 Hoe moeten wij in godsnaam omgaan met komende diefstallen qua aantallen en onze 

bezetting van personeel alsmede personeelsplanning in deze. Personeelsinzet kon op 

rustiger uren (b.v. avond) minder. Is bedrijfstechnisch gewoon nodig. Echter moet 

juist nú duidelijk naar een forsere bezetting.  



 Wat denkt u van de stress onder ons personeel. Voor de winkelmedewerkers, echter 

bovenal voor de winkel- en afdelingsmanagers. Hoogspanning! Uitval door 

ziekteverzuim maakt de situatie alleen nóg erger. 

 Wat denkt u van graaigrage artikelen in dito handen. U zult - net als ik - niet 

verwachten, dat we kopers binnen krijgen. Eerstens hebben ze weinig geld en 

tweedens, waarvoor zouden ze het kunnen gebruiken? Ze leven in een opvangcentrum 

en hebben niets op te bouwen dan hun eigen leven en welzijn. 

 

Geacht Leiderdorps College en -Raadsleden, ook hierin heeft u een opdracht voor een 

Leiderdorpse ondernemer en mag niet wegkijken met de gedachte, dat het misschien allemaal 

wel zal meevallen. De voorbeelden In Europa hoe dit op allerlei terreinen in deze mis is én is 

gegaan hoef ik u niet uit te leggen. Regeren is vooruitzien. Zowel van u als 

Gemeentebestuur/-raad en als van mij als ondernemer.  

 

Natuurlijk probeer ik ook te denken in oplossingen, zoals 

1. Er móet gewoon bewaking komen. Veelvuldig. Bij de entree (om primair de laten 

zien, dat onze Praxis geen grabbelton is) én in de winkel.  

2. Teksten in Arabisch en Syrisch bij o.m. entree?  

3. Politie heeft geen capaciteit. Is bekend. Bewakers met uniform en ‘vink’ zijn echter 

veelvuldig voorhanden. 

4. Moet u de kosten hiervan zien te delen met Leiden, wat aan de overkant van de Zijl 

ligt? En waar overigens in de Kooi ook een asielzoekerscentrum komt?! Wij liggen 

dus ingesloten in twee centra!          

5. Wie neemt de kosten van winkeldiefstal op zich? Wij kunnen dit écht niet alleen op 

óns konto nemen.  

6. Vrijwilligers via u zijn liever bezig met de mensen-zélf in taal- en cultuurlessen. Hier 

zijn ze waarschijnlijk ook goed in. Niet in ‘dieven vangen' of als 'Praxis-geleide', 

waarvoor de winkel overigens veel te groot is om overzicht te hebben en houden.  

 

Dames en heren, er komt inderdaad een complex en levensgroot probleem aan.  

Gisteren hebben wij een vergadering gehad van de ondernemers van “De Baanderij”. Ook zal 

het probleem binnen de hele LOV spelen. Echter PraxisMegastore Leiderdorp zit wel heel erg 

dicht bij het vuur of - als u wilt - tussen twee vuren!  Wij wonen graag de raadsvergadering 

van a.s. maandag bij. 

 

Ik wens u een goede vergadering en veel wijsheid in uw beslissingen. Mede namens onze 75 

personeelsleden bij voorbaat hartelijk dank voor uw meedenken en meewerken. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Praxis Megastore Leiderdorp 

Kroese DHZ Leiderdorp b.v. 

Jan Kroese 

 


