Kennisbijeenkomst werklocaties 2017
Provincie Zuid-Holland
Datum: 28 november 2017
Locatie: New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, Den Haag
Tijd: 15.30 uur inloop. 16.00 uur tot 20.00 uur inhoudelijk

Leegstand in de detailhandel
Door veranderend winkelgedrag, demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sector
zelf, staat de detailhandelssector onder druk. Onderzoek laat zien dat vooral de middelgrote
centra actie moeten ondernemen om hun centra levendig en maatschappelijk relevant te
houden.
Maar hoe dan? Welke instrumenten kunnen ingezet worden om de leegstand te verminderen?
Op welke wijze, en wie kan wat doen? Is een leegstandsverordening een goede optie? Op
deze bijeenkomst belichten we de problematiek van diverse kanten en bieden u weer alle
ruimte tot interactie.
Deze 4e kennisbijeenkomst werklocaties 2017 van het programma ‘Kennisdelen om ruimte te
maken’ maakt tevens onderdeel uit van de campagne die de provincie Zuid-Holland in
november voert: Dat is SLIM! Ruimtegebruik
Alle informatie daarover is te vinden op www.zuid-holland.nl/datisslim
Aanmelden
De bijeenkomst is kosteloos, u kunt zich aanmelden door u op te geven bij Rob
Poolen: r.poolen@pzh.nl. Als u dat al gedaan heeft op basis van de vooraankondiging is dit
natuurlijk niet meer nodig.

Programma
Tijd

Wat

15.30 uur Inloop en aanmelding

Wie
Gina Blaauw
en Rob Poolen
Provincie Zuid-Holland

16.00 uur Welkom en introductie

Provincie Zuid-Holland

16.15 uur Stand van zaken provinciaal

Aty de Wolf

detailhandelsbeleid Zuid-Holland
16.30 uur Urgentie van het probleem van de

Provincie Zuid-Holland
Sietske van der Linden

leegstand en de mogelijkheden om

INretail (Branche-organisatie in retail

hier wat aan te doen

non-food) en medeopsteller van het
rode boekje. Lid Impulsteam
Nationale Retailagenda

17.00 uur De leegstandsverordening: wat kun je Yvonne Grooten
er wel, en wat kun je er niet mee?

Grooten Advies & Management
Medeopsteller van het rapport ‘van
Ontruimen naar inruimen’ Evaluatie
van de wet kraken en leegstand’

17.20 uur De werkzaamheden die een
gemeente moet doen om een

Anske Plante en/of René den Toom
Gemeente Schiedam

leegstandsverordening op te stellen
17.40 uur Hoe werkt een
leegstandsverordening in de praktijk

Edwin Markus
Gebiedsmanager voor Schiedam

18.00 uur PAUZE met lichte maaltijd
19.00 uur Keuze uit:
Case winkelcentrum Walburg,

Gerard Keuzekamp

gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

Workshop ‘samenwerking tussen

Sandra Suijkerbuijk

eigenaren/ondernemers en het

Kadaster

opbouwen van onderling vertrouwen’.
19.40 uur Waarom een ‘feest der leegstand?’
en wat is er van geleerd?

Gideon Peele
ARD-architecten

20.00 uur Sluiting
Mogelijkheid voor een afsluitende
borrel
Voorafgaand aan de inloop van 15.00 - 15.30 u bestaat de mogelijkheid tot rondleiding in het
wc New Babylon. Als u hier interesse voor heeft dan graag opgeven. Het verzamelpunt geven
wij nog door. Met vriendelijke groet en tot 28 november 2017
Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland.

