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Wijchen 5 januari 2017
Betreft: locatie casino

Geachte colleges,
Op 12 januari a.s. komt in de raadscommissie aan de orde het voorstel van het college van B en W ten
aanzien van de vestiging van een casino in Wijchen, waarbij onder meer ook de gewenste locatie aan
de orde zal komen. Het college stelt twee hoofdgebieden voor als mogelijke vestigingsplaats en wel
deelgebied 1: het centrum van Wijchen (inclusief oost- en westflank) en deelgebied 2: een aantal
mogelijkheden aan de rand van de gemeente.
De Vereniging van Pandeigenaren zou ervoor willen pleit dat het alleen mogelijk is om een casino te
vestigen in het centrum van Wijchen. Dat centrum staat door veranderend koopgedrag onder druk en
steeds opnieuw dreigt leegstand van winkels om niet te spreken van langdurige leegstand van een
aantal grote panden. Juist door zoveel mogelijk functies die daar thuis horen aan het centrum toe te
voegen, ontstaat een krachtig centrum dat niet alleen lokaal, maar ook regionaal een zekere rol kan
vervullen. Juist nu komt de horeca in Wijchen sterk op en dat is ook logisch want Wijchen heeft een
uitermate gezellig en aantrekkelijk centrumcentrum. Daar en alleen daar moet ook plaats zijn voor een
casino en niet in een buitenlocatie, waar mensen alleen maar komen en gaan, zonder dat dit iets aan
Wijchen toevoegt.
De Vereniging van Winkelpandeigenaren zou u dan ook willen verzoeken om alleen deelgebied 1 al
mogelijke vestigingslocatie aan te wijzen en deelgebied 2 in zijn geheel te doen schrappen.
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