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Thema: Leegstand in je winkelgebied? Feiten, fictie en oplossingen! 

 

 

Opening 

Jos Wegdam, voorzitter van City Centrum Arnhem, spreekt namens wethouder Economische Zaken 

Michiel van Wessem. De samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Arnhem is goed en de 

lijnen zijn kort. Problemen worden in onderling overleg opgelost (inhoud speech zie bijlage). 

 

“Wat zegt leegstand over de toekomst van je binnenstad“ 

Hans van Tellingen, directeur van Strabo B.V. Kernproducten van Strabo zijn passantenonderzoek in 

winkelcentra, bewonersonderzoeken en de vastgoedtransactiedatabases (inhoud speech zie bijlage).  

 

“Leegstand als kans voor de lokale economie” 

Simon Hiemstra, senior consultant MKB Adviseurs. Hiemstra beschrijft in zijn presentatie de 

ontwikkelingen en oorzaken van leegstand in Nederland en draagt oplossingsrichtingen. Leegstand is 

voor de lokale economie meer kans dan bedreiging (inhoud speech zie bijlage).  

 

“Leegstand is de kunst” 

Peter Groot van Departement Tijdelijke Ordening. DTO is een stichting met voornamelijk 

vrijwilligers/betrokken stadsbewoners die vanuit gedrevenheid en liefde voor de stad een 

samenwerkingsverband zijn aangegaan. Inzet is om het aanzicht van een stad in relatie met 

vernieuwing, uitbreiding en/of onderhoud te verbeteren. Uiteindelijk zal het effect de inwoners 

positief beïnvloeden. Leegstand vraagt doorgaans een lange tijd voor het is opgelost. Oude 

gebruikers zijn reeds lange tijd geleden vertrokken, en nieuwe zullen pas komen als het project 

gereed is. Deze zogenaamde transitiefase wordt vaak als negatief ervaren. Zet deze locaties tijdelijk 

in voor andere doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik voor culturele initiatieven, initiatieven 

uit de buurt, kunstenaars of creatieve ondernemers. Daarmee krijgen deze locaties soms ook de kans 

om hun bijzondere kwaliteiten zichtbaar te maken. Hiertoe is het nodig dat ze in kaart gebracht 

worden. DTO heeft hiervoor een hele praktische transitiekaart ontwikkeld. Daarmee worden 

braakligging en leegstand van gebieden en gebouwen in kaart gebracht. Ook ontstaat inzicht in 

eigendom, betrokken partijen, belangen en duur van de leegstanden. Dat levert voldoende inzicht op 

om ze te koppelen aan tijdelijke projecten. Zo kan een transitiefase van een gebied in ontwikkeling 

positief ingezet worden. Zie de website van DTO voor voorbeelden van de transitiekaart, 

www.dto.nu. 

Aansluitend is een korte wandeling gemaakt langs één van de actuele projecten. 

 

“Hou de toekomst van je winkelgebied in eigen hand”  

Wouter-Jan Perquin, directeur Evenementen en Speciale Projecten van Multi Corporation B.V. 

Perquin zit vanaf 1969 in de winkelcentrapromotie en is betrokken bij de opening van 223 

winkelcentra. Zijn motto: “Niet nokken, maar knokken”. Praktische (voor)beelden illustreren het nut 

van winkelconcentratiemarketing en het snel toenemende belang van de Social Media (inhoud 

speech zie bijlage).  

 

Volgende NVBO workshop op 11 oktober 2011.  


