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Wethouder Economie van de gemeente Oegstgeest, Wendelien Tönjann opent de avond en heet 

iedereen welkom. Deze avond is georganiseerd op verzoek van de raadsleden uit de Leidse regio, 

naar aanleiding van de gezamenlijke raadsbijeenkomst van 10 december 2014 in Leiderdorp. 

Raadsleden, wethouders en enkele ondernemers zijn uitgenodigd. Het doel van de avond was 

allereerst om raadsleden te informeren over het bespreekstuk van het onderzoeksbureau Retail 

Management Centre (RMC). Het bespreekstuk  is de feitelijke analyse van dit externe bureau. 

Daarnaast konden raadsleden met ondernemers in gesprek gaan over het bespreekstuk van RMC.  

Wethouder Tönjann vertelt in haar introductie 

kort over het werkatelier van 1 april, waar alle 

ondernemers uit de regio voor waren uitgenodigd 

en zo’n 150 van hen aanwezig waren. Tijdens dit 

werkatelier werden de ondernemers 

geïnformeerd over het bespreekstuk en gingen zij 

aan de hand van vragen van RMC met elkaar in 

gesprek.  Als gevolg van deze avond  hebben 

winkelgebieden nu de gelegenheid om één op één 

met Economie071 over het bespreekstuk in 

gesprek te gaan. Op dit moment zijn er al vijftien 

gesprekken gepland.  

Het programma van de avond zag er als volgt uit: 

 Toelichting op bespreekstuk Retailvisie  

 Ondernemers en raadsleden in gesprek 

 Afsluiting 
 
Toelichting op bespreekstuk Retailvisie  
 
RMC presenteert het bespreekstuk. Deze presentatie is vergelijkbaar met de presentatie die RMC op 

1 april jl. gaf aan ondernemers. RMC geeft in het bespreekstuk antwoord op de vraag: hoe en waar 

winkelt de consument in 2025 en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de verschillende 

winkelgebieden in de Leidse regio ? RMC beantwoordt deze vragen met behulp van vijf bouwstenen:  

 trends;  

 uitkomsten van werkateliers zoals 1 april;  

 bezoekersstromen;  

 de benchmarkmethode;  

  het DNA per winkelgebied.  

Het bespreekstuk en de presentatie zijn terug te vinden op www.economie071.nl/retailvisie.  

http://www.economie071.nl/retailvisie


Als reactie op deze presentatie vraagt de zaal zich af hoe de factor filialisering in de benchmark 

geïnterpreteerd moet worden. Uit de RMC-analyse blijkt dat de aanwezigheid van veel filialen 

positief beoordeeld wordt, terwijl dit niet altijd door de consument gewenst is. RMC geeft aan dat 

bekende formules consumenten naar een winkelcentrum trekt. Daarnaast is de bedrijfsopvolging 

voor zelfstandige winkeliers vaak lastig.  

Een andere vraag vanuit de zaal is wat allemaal is meegenomen in het aantal vierkante meters in het 

onderzoek. RMC laat weten dat alle goedgekeurde bestemmingsplannen zijn meegenomen in het 

onderzoek. Deze zijn op de zelfde wijze geanalyseerd als de andere winkelgebieden.  

Ondernemers en raadsleden in gesprek 

Raadsleden worden in het tweede deel van de avond gemixt in vijf groepen. Elke groep heeft de kans 

om, in de vorm van een speeddate, 3 x 10 minuten met een aantal ondernemers te spreken over het 

bespreekstuk van RMC. Op deze manier kunnen ondernemers en raadsleden vanuit de hele regio 

met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen en de kansen voor de retail in de Leidse regio. De 

wethouder Economie van de gemeente Zoeterwoude, Ton de Gans, vraagt van elk groepje één 

raadslid om een korte terugkoppeling. Deze terugkoppelingen zijn als volgt: 

Groep 1 ziet twee risico’s voor de retail in de Leidse regio: verborgen leegstand en disbalans tussen 

omzet en huren. Daarnaast heeft groep 1 gesproken over “wie is de nieuwe consument ?”. Als 

aandachtpunt geeft groep 1 aan dat vastgoedeigenaren goed bij het proces van de Retailvisie 

betrokken moeten worden. De twee kernwoorden: Gemak en disbalans. 

Groep 2 geeft aan dat er op verschillende bestuursniveaus visies zijn. Het is belangrijk om te 

voorkomen dat visies zich opstapelen. Daarnaast wijzen zij op het belang van betrokkenheid van 

vastgoedeigenaren in het proces. De gemeente kan in de rol van mediator helpen om ondernemers 

en vastgoedeigenaren bij elkaar te brengen. Tot slot is het goed om een centrummanager te hebben, 

wellicht onder de vlag van Economie071. De twee kernwoorden: coördinatie en goed luisteren 

Groep 3 constateerde dat winkelgebieden verschillend met elkaar omgaan. Sommige helpen en 

versterken elkaar en sommige winkelgebieden gunnen elkaar niks. Ook heeft groep 3 het gehad over 

minder regels vanuit de overheid. Overheid moet samenwerken en meedenken met ondernemers. 

De gemeenten hebben hierin een faciliterende rol.  

Groep 4 heeft het gehad over winkeliersverenigingen. Deze verenigingen kunnen meer onderling 

met elkaar samenwerken. Op die manier kunnen zij gezamenlijk druk uitoefenen richting gemeenten 

of vastgoedeigenaren wanneer dat nodig is. Daarnaast is er op dit moment verschil in beleid tussen 

de gemeenten. Dit is verwarrend. Groep 4 ziet dat de centrale vraag blijft: hoe lossen we het 

probleem met het overschot aan vierkante meters op? En benadrukt dat het een serieus probleem is 

waar niet direct een makkelijke oplossing voor is. Daarom ziet groep 4 het als groot belang dat er een 

uitvoeringsprogramma als vervolg op de retailvisie komt. 

Groep 5 wil aan al het voorgaande wat is gezegd toevoegen dat er vooral ook goed rekening 

gehouden moet worden met de seizoenen en de toevloeiing van toeristen.  

 



Afsluiting 

Wethouder De Gans sluit de avond af en nodigt alle ondernemers en raadsleden uit voor de 

eindpresentatie van de Retailvisie op 6 juli. In de tussentijd zullen de één op één gesprekken worden 

gehouden. Tot slot vraagt hij iedereen om ‘tips en tops’ voor de Retailvisie op de aanwezige flipovers 

te schrijven. Samenvattend kunnen twee kernthema’s uit de oogst van de tips en de tops gehaald 

worden.  

1. De drie betrokken partijen, ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid, moeten goed met 

elkaar in gesprek blijven over hoe deze partijen elkaar kunnen versterken.  

2. Een goed gezamenlijk uitvoeringprogramma moet voorkomen dat er niets wordt gedaan met 

de resultaten uit de uiteindelijke Retailvisie.  

De tips en tops worden meegenomen in de uiteindelijke retailvisie.  

Hierna spraken aanwezigen verder met elkaar tijdens de borrel. 

 

 

 


