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Inbreng voor nieuwe volksvertegenwoordigingen en colleges

Leidschendam, 21 maart 2014

Geachte mevrouw, heer,
De inwoners van uw gemeente hebben hun stem uitgebracht. Nu bent u als politicus
aan zet. Kiest u voor een rol in het nieuw te vormen college of gaat u oppositie
voeren? Welke keuze u ook maakt, Detailhandel Nederland is van mening dat uw rol
onmisbaar is. Veel van uw keuzes, in de raad en in het college, hebben immers
invloed op het functioneren van de detailhandel. Wij delen in dit licht graag onze
inzichten en standpunten met u. Wij stellen het op prijs als u deze betrekt bij uw werk
als volksvertegenwoordiger en de eventuele collegeonderhandelingen.
Winkelstraten en winkelcentra vormen het kloppende hart van onze buurten. De
detailhandel is de banenmotor, onmisbaar voor de economie en verweven met de
samenleving en zorgt voor sociale veiligheid, leefbaarheid en de aantrekkingskracht
van buurten. Steden en dorpen zonder winkels zijn niet voor te stellen. Elke dag
verwelkomen de 110.000 winkeliers en hun 700.000 medewerkers verspreid door
Nederland miljoenen mensen.
Toch is een kloppend hart, mede als gevolg van de verslechterde economische
omstandigheden, niet vanzelfsprekend. De detailhandel, de grootste werkgever van
Nederland, staat onder druk. Kwesties als stijgende lasten, onveiligheid en leegstand
hebben een negatief effect en leiden tot verlies van banen en sluitingen. Daar hebben
niet alleen winkeliers last van, maar ook de wijken en buurten in de wijde omtrek. Het
maken van de juiste keuzes is daarom misschien wel belangrijker dan ooit. Onze
prioriteiten zijn:
1. Actualiseer de gemeentelijke detailhandelsvisie. Kies voor winkelgebieden
met toekomstperspectief. Speel in op het risico van leegstand.
2. Stop de stijging van de parkeertarieven. Parkeergebieden moeten het
visitekaartje van het winkelcentrum zijn.
3. Investeer in veilige winkelstraten. Verbied via de Algemene Plaatselijke
Verordening bedelarij en rooftassen.
4. Ontzie winkeliers met lokale lasten. Schaf de reclame- en precariobelasting
af. Deze zijn controversieel en worden niet begrepen.
5. Verlicht de administratieve lasten. Regel het onderwerp reclame via een
reclamenota of reclamerichtlijnen. Schrap de bijbehorende vergunningsplicht.

De plaatselijke winkeliers staan dicht bij de consument. Betrek hen erbij. Zij weten wat
er speelt en waar de knelpunten zitten. Samenwerking tussen lokale politiek en
detailhandel helpt om de gesignaleerde, negatieve ontwikkeling om te buigen. Dat
komt ondernemerschap, werkgelegenheid en leefbaarheid in de gemeente ten goede.
De beste keuze is een keuze die bijdraagt aan een beter winkelklimaat voor
winkeliers én consumenten: Uw kiezers, onze klanten.
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft of in contact wilt komen met
plaatselijke winkeliers, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via
telefoonnummer 070-3202345 of per e-mail sander.vangolberdinge@detailhandel.nl.
In de brochure in de bijlage presenteert Detailhandel Nederland concrete standpunten
en voorstellen voor lokale politici, met name op het gebied van lokale belastingen,
ruimtelijke ordening en veiligheid.
Veel succes toegewenst.
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