NIEUWSBRIEF - Week 10 - Winschoten 08-03-2020
Onderwerpen:
• Voortgang Convenant 2020-2024
• Bezoek van Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en Kamerlid William Moorlag
Voortgang Convenant 2020-2024
Er komt schot in de onderhandelingen!
Komende week wordt Retail Club Winschoten weer uitgenodigd voor een bijeenkomst.
Voorafgaand aan die bijeenkomst zullen wij het conceptconvenant toegezonden krijgen zoals de
gemeente het ziet. Deze wordt dan in de bijeenkomst besproken, inclusief het tijdspad. Daarbij is de
gemeente zich bewust van op stapel staande evenementen/acties en de liquiditeiten.
Bezoek van Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en Kamerlid William Moorlag
Twee INretail leden hebben gisteren hoog bezoek gehad. Dit bezoek was positief , we hebben een
aantal knelpunten in de retail onder de aandacht van lokale en landelijke politiek kunnen brengen.
Dit brengt natuurlijk geen aardverschuiving teweeg, maar wij hopen dat er meer aandacht komt voor
de sector.
Het bezoek was een initiatief van INretail, de grootste Brancheorganisatie in Retail Non-Food.
Dit soort bijeenkomsten geven een aanzet tot actie . Binnenkort maken we afspraken over ' de
nieuwe winkelstraat '. Samen aan de slag om ons winkelgebied toekomstbestendig te maken.
Onderstaand het redaktioneel bericht van vandaag van Pieter Broesder/Dagblad van het Noorden.

‘Laten we de binnensteden koesteren’

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en Kamerlid William Moorlag wandelen door Winschoten en Veendam om te praten met lokale
winkeliers en te ervaren waar ze mee te maken hebben.
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Winschoten/Veendam Stop met bescheiden zijn. Creëer een Efteling-gevoel. Vraag je af
waarom ik naar Winschoten of Veendam zou moeten komen om te winkelen.
,,Ga de bühne op. Laat zien waar je sterk in bent. Wat is je DNA, wat maakt je als
Winschoten of Veendam bijzonder? Maak dat veel beter kenbaar. Stop met bescheiden zijn!’’
Was getekend Jan Meerman, voorzitter van de landelijke brancheorganisatie voor de
detailhandel INretail.
Met onder anderen gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) en Kamerlid William Moorlag
(PvdA) ging hij gisteren in Winschoten en Veendam langs en in gesprek met politici en
ondernemers. ,,Zorg voor meer reuring in binnensteden door kleine ambachtslieden, kleine
industrie terug in de straten te krijgen. Laten we de binnensteden koesteren. Als we er een
rotzooi van maken met allemaal lege panden in een winkelstraat komen de mensen niet.’’
De detailhandel heeft het al jaren moeilijk. Vooral in het krimpgebied Oost-Groningen komt
de klap hard aan met leegstand en verpaupering tot gevolg. Startende ondernemers hebben
moeite het hoofd boven water te houden. Familiebedrijven redden het omdat het onroerend
goed vaak al generaties in de familie zit. Alles is afbetaald en de eigenaar werkt zelf hard
mee.
Vanuit Den Haag wordt er een stortvloed aan regeltjes en lasten over ondernemers uitgestort.
Heel veel ondernemers kunnen geen kant meer op. De koek is op. De lokale politiek is vaak
aan handen en voeten gebonden. Zo klonk het gisteren tijdens het werkbezoek.
Meerman: ,,Je draait de tijd niet terug. De verkoop van internet zal stijgen. En ik ben eerlijk:
we hebben te veel winkels. 30 procent van de non-foodwinkels in Nederland draait geen
winst. De omzetten staan onder druk. Als ik kijk naar Winschoten dan vind ik dat het
winkelcentrum echt compacter moet.’’
Accepteer dat er in dit gebied een echte trekker is: de stad Groningen, hield hij ze voor. Ga
niet met elkaar de concurrentie aan. Elke plaats bedient vooral de eigen markt, de mensen uit
de eigen plaats en directe omgeving.
Beleving, daar draait het volgens hem om. De omvorming van koopstad naar beleefstad. Waar
je in een kleding- of boekenwinkel best een hapje of een drankje zou moeten kunnen krijgen.
,,Zorg dat mensen een prettig verblijf hebben en denken; hier kom ik terug.’’
,,Die omvorming zal moeilijk zijn. Om dat te bewerkstelligen is meer samenwerking nodig:
tussen de overheid, de ondernemers en de vastgoedeigenaren. We moeten het echt met z’n
allen doen.’’
Moorlag: ,,Den Haag heeft te weinig oog voor krimpregio’s, voor de problemen die de
spankracht van gemeenten te boven gaat. Dat zal moeten veranderen.’’

