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Datum:   10-10-2013  

Van:  PvdA   

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Leegstaande panden  

Datum beantwoording:   

Behandeld in college van:    

   

  

 

 

Toelichting 

Lege winkelpanden in centra Heerde en Wapenveld 

 

Eerder is dit onderwerp in bespreking geweest in de commissie Ruimte. In de commissie van 1 

oktober 2012 is toegezegd dit onderwerp te betrekken bij de centrumvisie. In de commissie van juni 

2013 is door de PvdA voorgesteld om te kijken naar in te zetten instrumenten en te gebruiken 

werkwijzen om dit probleem aan te pakken. Toegezegd is toen dat het college zou bekijken welke 

instrumenten er nog zijn om in dit soort situaties op te kunnen treden. 

 

Wij zouden graag zien dat voor de bespreking van de centrumvisie in de eerstvolgende commissie 

Ruimte helder wordt waar precies door het college naar is gekeken als het gaat om het niet 

aanwezig zijn van instrumenten om leegstand/lege etalages in de winkelcentra aan te pakken. We 

zouden ook graag willen weten met wie die gesprekken zijn gevoerd en wat de inzet en de uitkomst 

van die gesprekken is geweest. 

 

De PvdA zou willen dat de aanpak van dit probleem wordt bekeken vanuit het zoeken naar 

mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden, dat er creatief wordt geopereerd en dat ook anderen 

dan ambtenaren en collegeleden een rol krijgen in de aanpak. Daar zouden we graag over van 

gedachten wisselen de eerstvolgende commissie Ruimte. 

 

Te denken valt aan; 

 veranderen van de bestemming die rust op leegstaande winkels 

 onderzoeken of sloop af te dwingen/te regelen valt (pand tegenover De 4 Jaargetijden en het 

voormalige pand Zwarte Paard te Wapenveld) 

 stimuleren inrichting lege etalages 

 inschakelen buren en winkeliersvereniging bij het leggen van druk op de eigenaar van het 

leegstaande pand 

 inzet publiciteit (blaming en shaming) als voorafgaande niet helpt 

 

Vragen: 

1. Is het college bereid bovenstaand onderwerp te agenderen voor de commissie Ruimte van 

november met een notitie waarbij ingegaan wordt op de hierboven geformuleerde vragen en 

bespreekpunten? 

 

Namens de fractie van de PvdA, Siebren Buist 


