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Felicitatie

Leidschendam, 1 augustus 2018
Geacht raadslid,
De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer even achter ons en in alle
gemeenten zijn intussen de coalities gevormd. Graag feliciteren wij u hierbij
nog van harte met uw beëdiging tot raadslid. Wij wensen u veel succes en
wijsheid in de komende periode, waarin u samen met uw collega’s belangrijke
beslissingen zal nemen voor de bewoners en ondernemers in Westland.
Om uw werk zo goed mogelijk te kunnen doen geven wij u vanuit Detailhandel
Nederland graag mee hoe belangrijk de detailhandel is voor Westland.
Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van alle
Nederlandse winkeliers. Samen zijn deze goed voor 780.000 werknemers in
ca 100.000 winkels en gezichtsbepalend in alle Nederlandse dorpen en
steden. Een gezonde detailhandel betekent een bruisende stad met veel
werkgelegenheid en een prettig verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers
van de stad. Door de juiste keuzes te maken kunt u als raadslid een
belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal en bruisend Westland.
Parkeerschijf
Bijgaand treft u een parkeerschijf aan. De parkeerschijf staat symbool voor
bereikbaarheid. Alle bedrijven zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid en
winkels in het bijzonder. Natuurlijk voor bevoorrading van de winkel. Maar ook
de meeste bezoekers komen met de auto. Voor hen vormt betaald parkeren
een drempel om winkels te bezoeken. Het verdient daarom aanbeveling te
onderzoeken of parkeren laagdrempeliger kan door het invoeren van blauwe
zones, ‘shop en ride’ regime of het afschaffen van betaald parkeren als de
parkeerdruk dat toestaat.

Leegstand/Detailhandelsvisie
In Nederland is een overaanbod van winkels. Gemiddeld staat ruim 7,4 % van
de winkelvloeroppervlakte leeg. Nederland kent daarnaast een overcapaciteit
aan vierkante meters winkelvloeroppervlakte. Per saldo zal het totaal aantal
vierkante meters teruggebracht moeten worden met 20%. De grote steden
bloeien nog. Dit geldt echter niet voor het merendeel van de steden. Het is
derhalve goed om naast het hebben van een actueel, gemeentebrede
detailhandelsvisie, deze visie ook af te stemmen met de omliggende
gemeenten. Het is zaak dat hierbij heldere keuzes gemaakt worden tussen
kansarme en kansrijke gebieden.
Veiligheid
Wij hopen dat u ook serieus werk maakt van de aanpak van winkeldiefstal.
Aangiftes moeten eenvoudig en snel gemeld kunnen worden en de winkelier
moet over de afhandeling hiervan geïnformeerd worden. Daarnaast zou
winkeldiefstal altijd moeten worden bestraft via de regeling “Afrekenen met
Winkeldieven”.
Meer informatie over de detailhandel vindt u op onze site www.detailhandel.nl.
Ook kunt u ons volgen op LinkedIn www.linkedin.com/company/detailhandelnederland/. Daar posten we regelmatig nieuws en updates over de sector. Zo
blijft u altijd op de hoogte! We hebben ook een maandelijkse nieuwsbrief.
Mocht u deze willen ontvangen, dan horen we dit graag. Ter inspiratie vindt u
HIER (goo.gl/Z3XHtJ) een kort filmpje “kiezen voor vitale winkelstraten”.
Wij hopen dat u in samenspraak met de winkeliers in Westland de juiste
keuzes blijft maken voor een compact, groen, gezellig en bereikbaar Westland
en wensen u nogmaals veel succes met uw raadslidmaatschap!
Met vriendelijke groet,
Detailhandel Nederland

S. van Golberdinge
Directeur

