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ONDERWERP: Aanpassing planning vestigingsbeleid Jan van Goyenstraat
Collegebericht:
AANLEIDING
Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Winkelvisie Heemstede (2017) is
opgenomen dat voor de Jan van Goyenstraat een apart vestigingsbeleid wordt
opgesteld. Het doel van het vestigingsbeleid is om met het vaststellen van kaders
aan te sturen op een toekomstig bestendige winkelstraat. Ook kan het
vestigingsbeleid bijdragen aan een goede balans van voorzieningen in de Jan van
Goyenstraat. In de langetermijnplanning van de raad is opgenomen dat het
vestigingsbeleid in het vierde kwartaal in 2021 behandeld zou worden. Door de
nasleep van het coronavirus heeft, zoals eerder op de LTP vermeld, het traject
vertraging opgelopen. Door middel van dit bericht informeren wij u over de
aangepaste planning.
PLANNING
Er is met de winkeliersvereniging van de Jan van Goyenstraat overeengekomen dat
de gemeente een 80% versie van het vestigingsbeleid uitwerkt. Het initiële plan was
om deze in het derde kwartaal in 2021 ter consultatie neer te leggen bij de winkeliers
en hier vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan tijdens een
bestuursvergadering van de vereniging. Op dit moment ervaren veel ondernemers
van de Jan van Goyenstraat de effecten van de nasleep van het corona virus. De
financiële impact van de coronacrisis leidt tot zorgen. Daarbij komt dat de
coronasteun stopt. Dit heeft ook grote invloed op zelfstandig ondernemers.
Regelingen als de NOW (voor loonkosten), TVL (voor vaste lasten), Tozo (voor
zzp'ers) en TONK (voor noodzakelijke kosten) stoppen.
In gesprekken met de winkeliersvereniging is naar voren gekomen dat de focus van
de ondernemers nu ligt op het herstel post-corona. Een goed gesprek over het
vestigingsbeleid en de toekomst voor de Jan van Goyenstraat met de winkeliers
komt daarmee nu te vroeg. Om de ondernemers te ondersteunen bij het herstel na
corona heeft de raad op 22 april 2021 ingestemd met het voorstel om een
herstelsubsidie ter beschikking te stellen voor activiteiten die het herstel van de
lokale ondernemers bevorderd. Hiervan is €10.000 euro beschikbaar voor de Jan
van Goyenstraat.
Het vestigingsbeleid is het resultaat van input van omwonenden, ondernemers,
bewoners en gebruikers. Deze laatste gesprekken zijn nodig om het vestigingsbeleid
zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften en ervaringen van de
winkeliers. Daarnaast draagt dit bij aan het draagvlak voor het beleid. Vandaar dat
ervoor gekozen is om de planning aan te passen. In het eerste kwartaal van 2022
zal de 80% versie van het vestigingsbeleid worden besproken met de
winkeliersvereniging. Conform de nieuwe planning wordt voor het vaststellen van
het beleid in het tweede kwartaal van 2022 om uw besluit gevraagd.
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