
Verslag Symposium

1. Opening
Sander Kleikers opent de avond 19.30 uur met Wethouder Dirk Franssen van de
gemeente Roermond. Roermond heeft een centrum met een regionale functie. De
economische en sociale functie moeten samen gaan. Het lege V&D pand is een uitdaging.
Wethouder Franssen vind het van belang dat de gemeente regisseert en faciliteert om deze
locatie te ontwikkelen.

2. Catchbox: thema’s uit de zaal
Oplopende lasten
Ondernemers worstelen met oplopende lasten, zoals de huur en energie. Bovenop komen de
uitgestelde belastingschulden die nu terugbetaald moeten worden.

Samenwerking in binnensteden uitdagend, vaak complex
In binnensteden is de samenwerking tussen de verschillende partijen uitdagend en complex.
Gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers hebben elk eigen belangen en problematiek.

Steun lokale verenigingen door ondernemers onlosmakelijk verbonden met ‘koop lokaal’
Het is belangrijk om ‘Koop Lokaal’ tussen de oren van dorpsbewoners te krijgen. Zij vragen
betrokkenheid van ondernemers bij sport- en culturele verenigingen. Willen zij dit in de
toekomst behouden, dan zullen zij lokaal kopen boven digitale marktplaatsen moeten kiezen.

Centrumplatform Limburg een feit
Sjoerd van Heijster laat weten dat Centrum Platform Limburg een feit is. Limburgse
centrum professionals uit alle gemeenten komen vier keer per jaar bijeen om lokale
problematieken en uitdagingen met elkaar te delen, van elkaar te leren, actualiteiten te
bespreken, elkaar te inspireren, met visie op vitale en toekomstbestendige centra.

Lokaal Retailbelang beschikbaar voor retailontwikkelingen en -beleid
Voor  visie- en beleidsvorming op retailgebied en ruimtelijke plannen en de versterking van
randvoorwaarden voor centrumgebieden is Lokaal Retailbelang beschikbaar, vertelt Eric
Reubsaet namens 14 brancheorganisaties, zoals Vakcentrum en INretail. Het team
ondersteunt en adviseert  winkeliersverenigingen, centrummanagers en ambtenaren en is
gericht op de toekomst van binnensteden, wijk-, buurt- en dorpscentra en perifere
retalclusters.

3. Nationale Retailagenda en MKB Limburg over ondernemers en gemeenten
Voorzitter Nationale Retailagenda Marijke van Hees legt uit dat de retailsector en het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat actief betrokken zijn bij de toekomst van
binnensteden en dorpen. Het proces van samenwerking voor ondernemers heeft hulp nodig
van gemeenten. Alleen zo ontwikkel je gezamenlijke financiering (ondernemersfonds/BIZ),
succesvolle subsidies/regelingen (zoals wonen boven winkels) en een professionele
samenwerking met ondernemers, vastgoedpartijen en gemeente.
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Voorzitter MKB-Limburg Martijn van Helvert benadrukt dat ondernemers meer zijn dan
een fysieke winkel. Deze mensen zijn betrokken bij de samenleving. Wanneer ondernemers
stoppen, dan verliezen inwoners meer dan enkel de winkel! MKB Limburg ziet het als haar
taak om volksvertegenwoordigers en gemeenteraden te helpen juiste keuzen te maken om
ondernemers te helpen innoveren en te kiezen voor een goede winkelstructuur (concentratie
van retail, kiezen voor kansrijke winkelgebieden, transformatie kansarme clusters).

4. De maatschappelijke meerwaarde van retail (presentatie INretail, Marcel Evers)
Nederlands ruimtelijk beleid geeft ruimte voor marktwerking
Nederland kent een fijnmazige detailhandelsstructuur: met winkels in binnensteden, dorpen,
wijken/buurten en grote volumes aan de randen (perifere gebieden, zoals woonboulevards).
Dit is te danken aan strak Ruimtelijk Ordeningsbeleid, waardoor voor ondernemers en
vastgoedpartijen helder is waar te investeren. Goed ruimtelijk structuurbeleid geeft ruimte
voor marktwerking. Het komen en gaan van retailformules bewijst dat.

De traditionele markt werkt niet meer
Vroeger was de retailer (productie, distributie, levering, retail, consument) eindstation van de
waardekolom. Tegenwoordig spreken wij van een waardenwiel: daarin is de retailer geen
eindstation maar één van de schakels. Immers, de consument is soms ook producent. En
producten worden niet altijd gekocht, maar ook gehuurd/geleend via platformen.

Er zijn partijen verschenen in het retaillandschap die niet altijd bijdragen aan de
maatschappelijke waarde van binnensteden en dorpen. De lokaal/regionale economie
verliest marktaandeel aan Big Finance en Big Tech partijen met uitsluitend winstoptimalisatie
als doel.

Twee ontwrichtende invloeden: Big Finance en Big Tech
We leven in een ontwrichtende tijd waar traditionele marktwerking doorgeschoten is.
Kapitalisme is ontspoord door:

1) Big Finance: de macht van banken en verzekeringsmaatschappijen leidt tot een financiële
wereld die de reële economie overmand. Geld komt teveel terecht bij grote partijen/markten,
te weinig bij MKB-ers. Terwijl juist MKB-ers de dragers van de lokale economie zijn.

2) Big Tech: dit gaat over platformisering van de samenleving. Enerzijds zijn we blij met de
digitale service van online marktplaatsen. Anderzijds leveren individuele ondernemers hoge
marges in om deel te kunnen nemen. Europa probeert marktmacht in te perken, maar zijn we
niet te laat? We moeten bedenken in wat voor wereld we willen leven. Big Tech betaalt
amper belasting en is niet altijd positief voor werkgelegenheid.

Waarom is het de moeite waard om de Nederlandse winkelstraat te behouden?
In tegenstelling tot (inter)nationale platformen zijn het de vele winkel- en horecalocaties van
MKB-ers en Grootwinkelbedrijf die sociale impact hebben. Zij dragen bij aan de plek voor
sociale ontmoeting voor inwoners. Voorts zorgen zij voor veel werkgelegenheid. Het
grootwinkelbedrijf is sinds corona volop de beweging richting betrokkenheid bij binnensteden
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aan het maken en laat dit nog altijd niet los. Het zijn de ondernemers en hun werknemers die
betrokken zijn bij de buurt en het maatschappelijke (verenigings-)leven.

Lokaal antwoord 1: Haal publieke functies terug naar de binnenstad en dorpskernen.

Link film Zef Hemel (https://www.youtube.com/watch?v=nZg9rj-VIIQ)

Afgelopen 30-40 jaar hebben we te veel winkels gerealiseerd. Planoloog Zef Hemel (zie film)
legt uit dat in de oudheid, de tijd van de Griekse Agora, de binnenstad de plaats was voor
ontmoeting. Het was niet enkel een winkelstraat: De publieke functie stond centraal. Publieke
functies vormen in totaliteit de sociale meerwaarde van binnensteden en dorpskernen. Deze
moeten we terughalen. Gemeente, kerk, cultuur, zorg, bibliotheek horen daarbij.

Lokaal antwoord 2: Organiseer óók de digitale openbare ruimte
Online gaat het gebeuren. Maar vergeleken met de fysieke openbare ruimte is de digitale
openbare ruimte een ondergeschoven kindje. MKB ondernemers hebben moeite met online
zichtbaarheid. En als een ondernemer dan vindbaar is, dan brengt online aanwezigheid nog
eens hoge lasten met zich mee.

Het creëren van de digitale openbare ruimte moet net zo belangrijk zijn als het aanleggen
van een weg of de herinrichting van een winkelstraat. Universiteiten, Hogescholen en de
Retailagenda vinden het belangrijk om met overheden na te denken over de Digitale
Openbare Ruimte. Een digitale infrastructuur die past bij de online publieke ruimte van
MKB-er en inwoner.

Bye local? Buy local!
Er zijn volop kansen. Denk aan de retailformule in boeken die stopt, maar door lokale
crowdfunding en stapelfinanciering doorstart op initiatief van klanten (voorbeeld boekhandel
Donner). Of het idee dat 85% van de eigenaren van panden binnen 50 kilometer van hun
objecten woont (uit onderzoek Kadaster). En denk ook aan de vele Koop Lokaal-initiatieven
in Corona tijd. We moeten samen positief zijn. Het is niet bye bye local, maar buy local!
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5. Gemeente Maasgouw -  wethouder Carla Peters, Gemeente Venlo -  wethouder Erwin
Boom en Gemeente Heerlen -  Directeur Stad Dennis Huurdeman.

In de kern Heel van de gemeente Maasgouw zijn de ondernemers, de Dorpsraad,
Heemkundevereniging, zorginstellingen, medische dienstverleners en vastgoedeigenaren
samen met de gemeente aan de slag om tot een toekomstvisie voor het centrum van Heel te
komen. Nadat de gemeente Maasgouw de ondernemersvereniging had uitgedaagd om eerst
zelf met een visie te komen, heeft de gemeente dit vervolgens samen met een extern
professioneel bureau opgepakt. Op basis van intensieve besprekingen tussen alle
stakeholders zal er een gezamenlijk gedragen centrumvisie voor Heel tot stand komen,
welke door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. De visie zal de basis vormen voor de
versterking van de maatschappelijke meerwaarde van het centrumgebied voor de eigen
inwoners, de inwoners van omliggende kernen en voor de vele toeristen in de omgeving.

Ook in Venlo zijn door Blerick en Tegelen twee professionele partijen in de arm genomen
om een visie “SAMEN VOORUIT” voor beide centra te ontwikkelen en toekomstproof te
maken. Deze visies hebben geresulteerd in een uitvoeringsprogramma waar de gemeente
samen met o.a. ondernemers en vastgoedeigenaren uitvoering aan geeft. Ook in de
binnenstad van Venlo is een plan ontwikkeld dat momenteel wordt uitgevoerd in
samenwerking met de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Daarnaast heeft
wethouder Boom op basis van de afgebakende kernwinkelgebeiden zeer succesvol een
transformatiefonds opgezet. Er zin inmiddels diverse partijen die succesvol gebruik hebben
gemaakt van deze regeling. Volg deze link voor alle informatie rondom de regeling:
https://www.venlo.nl/subsidie-transformatiefonds-venlo

De gemeente Heerlen is al langere tijd bezig met een transformatieproces in het
centrumgebied. Na de realisatie van het spraakmakende project Maankwartier op en rond
het station, mede als antwoord op de grote drugsproblematiek in het verleden, wordt het
centrumgebied nu verder aangepakt door het project Schinkelkwadrant-Zuid, waarbij 20.000
m2 retail uit de markt is genomen en veel nieuwe woningen hiervoor in de plaats komen. Ook
de verduurzaming van het centrum door middel van nieuw groen en water, onder meer op
het Schouwburgplein, vormt onderdeel van de plannen. De nieuwste ontwikkeling welke het
centrumgebied zal versterken is de beoogde terugplaatsing van Zuyd Hogeschool naar het
centrum.

De voorbeelden laten zien dat veel gemeenten, samen met diverse partijen, bezig zijn met
plannen en concrete uitvoeringsmaatregelen voor transformatie van hun centra. Aanwezigen
zijn van mening dat de provincie Limburg daar actief in moet participeren en ondersteunen,
zowel aan de voorzijde bij het opstellen en uitvoeringsgereed maken van plannen als bij de
uitvoering zelf.

6. Panel ondernemers en vastgoed.
Ook in Blerick heeft men in en om het centrum – net als in vele andere centrumgebieden –
last van langdurige leegstand. De gemeente Venlo ontwikkelde met groot succes een
transformatiefonds om dit te doorbreken. Zo werd door drie lokale ondernemers Blariacum
Vastgoed opgericht. Mike Noldus is één van deze ondernemers en komt ook aan het woord.
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Blariacum Vastgoed is een lokale vastgoedpartij die panden in het centrum aankoopt en
met behulp van het transformatiefonds weer economisch rendabel maakt. Met als resultaat
een gezonde mix tussen (kwalitatief goed) wonen op de verdieping en een commerciële
functie in de plint. De centrummanager speelt hierin eveneens een belangrijke rol. Hij weet
vaak snel wat er waar speelt en kan als “matchmaker” zorgen dat er snel en goed contact
ontstaat tussen koper en verkoper. Om het centrum compact en aantrekkelijk te houden
moeten eigenaren soms ook nee zeggen tegen partijen die graag willen huren, maar niet bij
het gewenste aanbod passen. Zolang we samen dezelfde visie voor ogen houden, komt het
goed met centrumgebieden als Blerick. Goed overleg met de gouden driehoek,
ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid, blijft cruciaal. Zij moeten gezamenlijk blijven
optrekken.

Roel Heerschap, eigenaar van enkele Jumbo-supermarkten waaronder Heel, is als een
van de initiatiefnemende ondernemers nauw betrokken bij het opstellen van de centrumvisie
in Heel. Als voorzitter van de Ondernemersvereniging Heel heeft hij het voortouw genomen
om samen met de Heemkundevereniging tot een ondernemersvisie op de kern Heel en in het
bijzonder het centrumgebied te komen. Hij vindt het van groot belang dat de ondernemers in
gezamenlijkheid nadenken over de toekomstige leefbaarheid van het dorp. De ondernemers
functioneren nu misschien nog wel redelijk tot goed, maar is dat over vijf jaar nog steeds zo
als je niets aan het centrum doet? De ondernemersvereniging heeft Lokaal Retailbelang
verzocht om haar te ondersteunen en adviseren in het proces van de Centrumvisie waar
wethouder Carla Peters over gesproken heeft en daarbij goed op het ondernemersbelang te
letten. Behalve door zijn betrokkenheid bij de Centrumvisie Heel uit Roel zijn
maatschappelijke meerwaarde als ondernemer ook onder meer door het sponsoren van
verenigingen.

Wim Cox, horecaondernemer met vestigingen in diverse Limburgse en Brabantse
centrumgebieden, wordt gevraagd hoe ondernemers die op meerdere plekken locaties
hebben omgaan met lokale uitdagingen? Hij geeft aan dat de problematiek op veel plaatsen
hetzelfde is. Ondernemers en gemeenten nemen het voortouw om ondernemersfondsen/
BIZ-en te verlengen. Gemeenten als Heerlen, Sittard-Geleen en Roermond dingen mee met
de regeling van het Rijk, de Impulsaanpak Winkelgebieden. Hij vindt het belangrijk dat ook
de Provincie Limburg weer meer aandacht gaat besteden aan de retailproblematiek en het
versterken van de retailstructuur, het aanpakken van de leegstand, etc. weer tot speerpunt
van beleid maakt.

Paul Berden, directeur-eigenaar van Berden, Mode, Wonen en Meer is blij dat in Heel
van onderop gewerkt wordt aan een visie op de kern, een voorbeeld voor vele andere
kernen. Gemeenten moeten niet zelf verzinnen hoe de retail eruit moet zien. Mooi te zien dat
de urgentie ook bij bewoners en de overheid gezien wordt. Paul zet zich niet alleen in de
plaatsen waar Berden zelf gevestigd is in voor de versterking van de centrumgebieden, maar
ook voor de Limburgse retailstructuur in het algemeen via zijn voorzitterschap van de
Commissie Retail van MKB-Limburg. Daarnaast komt de maatschappelijke meerwaarde van
familiebedrijf Berden tot uitdrukking in onder meer het sponsoren van verenigingen en de
Berden Voorjaarsloop en het organiseren van een zogenaamde generatie lunch.
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Het panel vraagt zich af hoe de doelgroep van vandaag – twintigers / dertigers – die we aan
binnensteden en dorpen binden, ook over 10 jaar betrokken blijft bij de centra? Marcel pleit
voor onderscheidend blijven van lokaal ten opzichte van het internet. Afgelopen jaren zijn de
winkelstraten op elkaar gaan lijken. We hebben eenheidsworsten gecreëerd. We moeten ons
beseffen dat de consumenten naar binnensteden gaan  vanwege hun sociale functie. Verras
hen dan ook!

Op dit moment doen we te weinig. En maken we de weg naar online erg makkelijk. Lokale
partijen moeten versterkt worden door digitale activiteiten. Er zijn mogelijkheden nodig om
inwoners te laten zien dat lokaal kopen nodig is. De echte wereld moet prevaleren boven de
digitale platformen.

7. Afsluiting
Er is veel energie bij ondernemers en gemeente ten aanzien van samenwerking. De
regeling Impulsaanpak Winkelgebieden is er om beweging te krijgen voor transformatie.
Aangezien betrekken van vastgoedeigenaren complex is, helpt dit de samenwerking met
vastgoed.

De Retailagenda blijft graag betrokken bij Limburg. Het Symposium is voor de Retailagenda
een bevestiging van het belang om de komende tijd fors in te blijven zetten op het thema
"Maatschappelijke Meerwaarde".

MKB-Limburg is verheugd om te zien hoe in diverse centrumgebieden samengewerkt wordt
tussen overheid, ondernemers, vastgoedpartijen en andere stakeholders aan het
toekomstbestendig maken van de centra. In het bijzonder wordt het terughalen van publieke
voorzieningen naar binnensteden en dorpen toegejuicht, zoals het voorbeeld van Zuyd
Hogeschool naar Heerlen-centrum.

Samengevat:

1. Het terughalen van publieke functies naar centra is goed voor de sociale meerwaarde
van binnensteden en dorpen;

2. Digitalisering van kleine en grote ondernemers blijft belangrijk. Ondernemers moeten
digitaal sterker gemaakt worden, individueel en collectief;

3. Koop Lokaal blijft belangrijk. Inwoners/consumenten moeten bewust gemaakt worden
van hun koopgedrag.

De borrel wordt om 21.30 gestart. Einde verslag (6 pagina’s)

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
● Sjoerd van Heijster, Voorzitter Centrum Platform Limburg

(welkom@centrumplatformlimburg.nl)
● Eric Reubsaet, Regioadviseur Stichting Lokaal Retailbelang

(ericreubsaet@lokaalretailbelang.nl).
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