
Geachte raads- en commissieleden, geachte collegeleden, 

Mijn naam is Wim Laman, vicevoorzitter van de LOV en ik spreek hier in namens de LOV 

over de Regionale Retailvisie.

Een veelgehoorde uitspraak is: “De gemeente opent en sluit geen winkels”. Wij 

onderschrijven dit en pleiten ervoor dat het voeren van een bedrijf in elk gebied mogelijk 

blijft, en niet beperkt wordt door bijvoorbeeld het weigeren van een vergunning of door de 

openbare ruimte te verwaarlozen. Elke ondernemer staat het vrij zijn bedrijf op zijn manier te 

voeren en dat moet zo blijven, dus ook op de Oranjegalerij, die niet in de hoofdstructuur is 

opgenomen. 

Ten tweede dient in de uitvoering van de Retailvisie, wat ons betreft, de nadruk liggen op het 

versterken van de gebieden die veel potentie hebben. Ondersteun die gebieden, zodat ze 

nog sterker en aantrekkelijker worden voor klanten en nieuwe ondernemers. 

In de visie wordt ook gesproken over transformatie. Wat ons betreft dient ondernemen in elk 

gebied mogelijk te blijven. Van transformatie kan alleen sprake zijn wanneer het initiatief 

hiervoor uit de ondernemer zelf komt. 

De Retailvisie legt wat Leiderdorp betreft twee bijzondere accenten. Dat betreft  de komst 

van een supermarkt naast zwembad De Does, waar voorheen geen detailhandel werd 

gedacht en anderzijds het op termijn mogelijk transformeren van de Oranjegalerij. De LOV 

zou het betreuren als door actief beleid van de gemeente de mogelijkheden van 

ondernemers op de Oranjegalerij zouden worden beperkt. 

Ten slotte willen wij u meegeven, dat er met deze visie getracht is vooruit te kijken. Uiteraard 

is dit een moeilijke opgave, maar zonder koers geen richting. In de uitvoering van de visie 

dient te allen tijde rekening gehouden te worden met de sterk veranderende realiteit. 

Ondernemers zijn flexibel en spelen in op kansen: een Retailvisie die in beton gegoten staat, 

past hier niet bij. Kortom: volg de visie, maar sluit je niet af voor de ontwikkelingen in de 

Retailwereld. 


