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Lijkt me een 
goed idee om 
daar naar toe
te gaan 

Binnenkort zijn er
bijeenkomsten speciaal 
voor ondernemers en
vastgoedeigenaren

Wil je weten hoe MKB-Limburg
samen met gemeenten, provin-
cie en ondernemers de leegstand
kan aanpakken?
In drie verschillende regio’s
worden bijeenkomsten gehouden
speciaal voor ondernemers en
vastgoedeigenaren.

We zien je graag op een van de
bijeenkomsten.

Maastricht
Heuvelland

ma 28 augustus 2017
19.00u

Raadszaal gemeente
Mosae Forum 10
Maastricht

Westelijke
Mijnstreek

di 5 september 2017
18.45u

MFC De Grous
Heerstraat-Centrum 38
Stein

Parkstad
Limburg

di 29 augustus 2017
19.00u

Raadszaal gemeente
Raadhuisplein 1
Heerlen

‘Detailhandel versterken 
 door aanpak leegstand’

Lege winkels in belangrijke
winkelgebieden zijn geen 
uitzondering meer. 
De oorzaken zijn bekend: 

Explosieve stijging winkelleegstand

Hardwerkende winkeliers Ingrid en Tom willen aanpak leegstand

Wil je graag meer weten?

Stijging

toenemende
vergrijzing

bevolkings
krimp

internet
winkelen

te veel m2
winkeloppervlak

Ingrid en Tom zijn winkelier. Ze
werken hard en zijn trots op hun 
goedlopende schoenenwinkel, 
die al meer dan veertig jaar 
bestaat. 

De laatste tijd horen ze steeds 
vaker van klanten dat ze ergens
anders gaan winkelen, omdat ze 
de straat ongezellig vinden door
steeds meer lege winkels.

Tijdens een gesprek met buurman
Jan, die bakker is en voorzitter van
de ondernemersvereniging, hoort
Ingrid dat MKB-Limburg samen met
de overheid het groeiend leegstands-
probleem wil aanpakken.

Ingrid en Tom willen nog een hele 
tijd ondernemen, daarom willen ze 
graag horen hoe ze samen met MKB-
Limburg, de overheid en andere 
ondernemers de leegstand kunnen 
aanpakken. Ze besluiten om naar de 
bijeenkomst te gaan. 

Om ook andere collega-ondernemers
te informeren over de bijeenkomsten
delen ze het bericht op Facebook.

Aanmelden
petra.theunissen@maastricht.nl
uiterlijk do 24 augustus

Aanmelden
tanja.crutzen@sittard-geleen.nl
uiterlijk ma 28 augustus

Aanmelden
stadsregio@parkstad-limburg.nl
uiterlijk do 24 augustus

Winkelgebieden 
moeten compacter


