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Kennisnemen van

Uitstel raadsbehandeling Detailhandelsstructuurvisie.

Inleiding

Op 5 augustus 2014 hebben wij u met de 'Informatienota Aanvullende informatie 
actualisatie Detailhandelsstructuurvisie 2014-2020 en uitstel raadsbehandeling' 
geïnformeerd over ons voornemen een nadere duiding te geven aan de Actualisatie 
Detailhandelsstructuurvisie. Daarbij hebben we u ook de door ons beloofde stukken 
doen toekomen.

Kernboodschap

Voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat wij van mening zijn dat een nadere duiding niet 
voldoende is. Sinds wij als college de Detailhandelsstructuurvisie op 1 oktober 2013 
hebben voorgelegd aan uw raad is op dit dossier veel reuring ontstaan. Gebleken is 
dat (het kaartmateriaal uit) het stuk en de daarop volgende informatie op meerdere 
manieren werd geïnterpreteerd, met zelfs onrust in de wijk 't Look tot gevolg. Volgens 
ons is dit een onwenselijk situatie, daarom staat duidelijkheid voor ons voorop. Wij 
willen u daarom een nieuwe visie op de detailhandelsstructuur voorleggen. In dit 
nieuwe visiedocument geven wij kort en bondig onze visie weer, voorzien van helder 
kaartmateriaal.
Bij het opstellen van de Actualisatie Detailhandelsstructuurvisie die reeds bij u bezit is, 
zijn ondernemers en belanghebbenden geconsulteerd. Wij vinden het billijk om met 
een nieuw visiedocument wederom de afstemming met deze groep ondernemers en 
belanghebbenden te zoeken. Wij realiseren ons dat wij u tweemaal eerder gevraagd 
hebben tot uitstel voor besluitvorming in dit dossier, maar hopelijk bent u het met ons 
eens dat duidelijkheid belangrijk is voor het Veldhovens bedrijfsleven en samenleving.

Vervolg

De komende periode wordt benut voor het completeren van een nieuw visiedocument. 
Daarna wordt deze besproken met de partijen die reeds eerder betrokken waren.
Begin 2015 bieden wij u dan deze nieuwe visie aan, vergezeld met het verzoek de 
eerder aangeboden Detailhandelhandelsstructuurvisie (1 oktober 2013) niet meer te 
behandelen.

Communicatie en samenspraak

De ondernemers en belanghebbenden die reeds eerder in het proces zijn betrokken, 
worden nu wederom geraadpleegd.



Bijlagen

Informatienota 5 augustus 2014

2 7 2


