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Strijd tegen de leegstaand
Het is het schrik-
beeld van elke
‘winkelkern’: leeg-
staande winkels.
Krimp en winkelen
via internet dwin-
gen tot creativiteit.
Drie plaatsen over
die uitdaging.

TON VAN DER LAAN
MARIA DEL GROSSO
TIM FIERANT

DRACHTEN
Drachten worstelt met haar positie.
Weliswaar centraal gelegen tussen
Leeuwarden, Sneek, Heerenveen,
Groningen en Assen, maar: al die
plaatsen hebben een koopzondag.
Dat is in Drachten onder het huidige
gemeentebestuur uit den boze.

De koopjesjagers en funshoppers
moeten gelokt worden met een goed
bereikbaar en bruisend winkelcen-
trum. Consumenten zeggen meer
pop-upwinkels met verrassende eta-
lages te willen.

Vorig jaar was de leegstand in
Drachten het hoogst in Friesland. Al-
leen al in het centrum stonden ruim
vijftig panden leeg. Inmiddels is dat
aantal licht gedaald.

Met het afgebouwde Raadhuis-
plein en de geopende Drachtster-
vaart is het tijd de consument voor
Drachten terug te winnen. Aan cen-
trummanager Trea Westra, de win-
keliersvereniging en de gemeente
Smallingerland de schone taak het
centrum onweerstaanbaar te ma-
ken. Zo stelde de gemeente tonnen
euro’s beschikbaar om de steegjes
tussen de verschillende winkelstra-
ten een flinke opfrisbeurt te geven.

Tijdens Drachten On The Beach
(DOTB), georganiseerd om het einde
van ‘bouwput Raadhuisplein’ te vie-
ren, herleefden bruisende tijden van
weleer. Evenwel gaf driekwart van de
ondernemers in een onderzoek aan
dat DOTB hen geen extra omzet
heeft opgeleverd. Toch willen ze een
vervolg.

Er klinkt ook geklaag. De Albert
Heijn op De Markt, aan de achter-
kant van het Raadhuisplein, verliest
veel aan de supermarkten buiten het
centrum. Zelf wil de Zaanse groot-
grutter graag naar de Tussendiepen
om er een groot filiaal met afhaal-
functie te openen. De gemeente wil
echter geen detailhandel buiten het
centrum en de aangemerkte wijk-
centra.

Ook het gemeentelijk parkeerbe-
leid krijgt het te verduren. Binnen-
kort moet er voor parkeren op feest-
dagen betaald worden, en een win-
keldag parkeren in het Raadhuis-
plein kost vanaf juli volgend jaar
liefst 7,50 euro – tegen 2,50 euro nu.
Bijna net zo duur als concurrerende
winkelsteden Leeuwarden en Gro-
ningen. Onhandig, zeggen winke-
liers. Daarmee prijs je je uit de

markt. Maak bovengronds parkeren
gratis, stelde retaildeskundige Cor
Molenaar – die een detailhandelsvi-
sie voor Drachten maakte – al eens
vast.

SINT ANNAPAROCHIE
Sint Annaparochie, Bildts winkel-
SINT ANNAPAROCHIE
Sint Annaparochie, Bildts winkel-
hart, voert al langer een strijd tegen
de leegstand in het centrum. Belang-
rijkste concurrent is Stiens, ruim ze-
ven kilometer verderop.

De gemeente het Bildt nam al een
trits initiatieven om de leegstand te
keren. Zoals het project ‘SpareSpace’,
waarbij twee onderneemsters tot ju-
ni financiële steun krijgen om hun
winkels te bestieren in het leeg-
staande pand van de Hema aan de
Warmoesstraat. Daar zitten nu een
minisupermarkt met halal-artikelen
en een kinderkledingwinkel.

Volgens Edwin de Groot, voorzit-
ter van de ondernemersvereniging,
wilden de winkeliers ook zelf graag
iets aan de leegstand doen. ,,Maar
het bleef steeds steken op geld. De
meesten hebben al drukte genoeg
met hun eigen zaak.’’

Toch draait het over het algemeen
goed in zijn dorp, zegt De Groot. Het

‘Onze leden
hebben aangegeven
liever op zondag
vrij te zijn’

doemscenario van een paar jaar te-
rug, toen de Hema een gat in de War-
moesstraat achterliet, is geen waar-
heid geworden. Het waren volgens
De Groot vooral onderzoekers uit
het westen van het land die beweer-
den dat alles zich naar de Van Haren-
straat en de Beuckelaerstraat zou
verplaatsen. ,,Maar onze grootste
winkel, de Albert Heijn, zit nog
steeds in de Warmoesstraat. En er
zitten allerlei nuttige winkels om-
heen.’’

De proef met winkelopening op
de eerste zondag van de maand heeft
de winkeliers niet gebracht wat ze er-
van verwachtten, aldus De Groot.
Voorlopig wordt het initiatief niet
voortgezet. ,,Onze leden hebben
aangegeven liever op zondag vrij te
zijn. Het zegt ook wat dat ze zich dat
kunnen veroorloven.’’

Een groep winkeliers werkt samen
met de gemeente aan een plan van
aanpak, dat volgende maand gepre-
senteerd wordt. De Groot hoopt dat
het plan antwoord geeft op de vraag
wat voor soort winkels zich in de nog
leegstaande panden zouden moeten
vestigen. Dat wil de gemeente ook
graag weten, zegt ambtenaar Oene
Krist. Hij is tevens actief voor de
nieuwe schoolcampus die bedrijven
en leerlingen dichter bij elkaar wil
brengen in een leerwerkplein. Ook
dat experiment – door de provincie
op de voet gevolgd – moet de onder-
nemers helpen. ,,Miskien fine wy
foar ús winkels ek wol wer sa’n unyk
konsept.’’

Sint Annaparochie moet tenslotte
nadenken over de positie na de ge-
meentelijke herindeling, als het
Bildt wordt samengevoegd met Me-
nameradiel en Franekeradeel, stelt
Krist. In 2018 moet er antwoord zijn
op de vraag hoe het dorp zich dan als
regiocentrum wil presenteren.

DOKKUM
Dokkum heeft de twijfelachtige eer
belangrijkste winkelkern in krimp-
gebied Noordoost-Friesland te zijn.

Bij een onderzoek in 2012 naar de
kansen en bedreigingen voor het
winkelhart werd al gewaarschuwd
voor een toename van winkelen via
internet. Om de binnenstad aantrek-
kelijk te houden, werd geadviseerd
meer te investeren in parkeerplek-
ken voor fietsen en auto’s. Ook
moest er worden voorbereid op een
compacter centrum, grofweg bin-
nen ‘de Bolwerken’.

Een nieuw onderzoek liet dit jaar
zien dat de leegstand in de binnen-
stad van Dokkum is gehalveerd. Wa-
ren er op 1 oktober 2014 nog dertig
leegstaande panden; per 1 augustus
2015 hadden zestien van die panden
een nieuwe invulling gekregen. De
panden zijn weer gevuld met win-
kels, met nieuwe horecabedrijven of
verbouwd tot appartement of kan-
toor. Twee panden zijn tijdelijk inge-
vuld door Vakwerk Dokkum en Mooi
Werk Dokkum. Daar kunnen kunste-
naars en andere creatievelingen tij-
delijk werken, hun werk tentoonstel-
len en verkopen.

Naast het herbestemmen van de
panden is het gratis parkeren inge-
voerd, zijn er koopzondagen, werd
de website Dokkum.nl vernieuwd en

is de bewegwijzering in het centrum
verbeterd. Volgens de onderne-
mersvereniging Dokkum zien win-
keliers hun omzetdalingen stagne-
ren en is er hier en daar zelfs groei
merkbaar. Verschillen blijven; voor-
al de modebranche zegt last te heb-
ben van concurrentie via internet.

Sicco Boorsma, inmiddels oud-
wethouder en voorzitter van bin-
nenstadsmanagement Dokkum:
,,De concurrentie op internet is blij-
vend en we hebben te maken met
vergrijzing en krimp. We zullen dus
alle zeilen bij moeten zetten om de
stijgende lijn vast te houden. In de
Grote Breedstraat staat bijvoor-
beeld nog een aantal winkelpanden
leeg. In zo’n winkelstraat is dit na-
tuurlijk niet fraai. We hopen dan
ook dat we hier in het komende jaar
nieuwe invullingen voor kunnen
vinden.’’

Volgens collega-wethouder Al-
bert van der Ploeg (ruimtelijke orde-
ning) moet er blijvend worden na-
gedacht over de toekomst van de
binnenstad, en hoe groot het win-
kelgebied moet zijn. ,,En hoe kun-
nen we de historische elementen
van de stad nog beter benutten?’’
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