
  
De detailhandel in Nederland verandert razendsnel. Oude winkelformules en –concepten 
verdwijnen en nieuwe nemen hun plaats in. Internetwinkelen is in opkomst, evenals megastores en 
outlet shoppingcentra. Dit alles heeft consequenties voor binnenstad van ’s-Hertogenbosch, maar 
zeker ook voor de wijkwinkelcentra. Tijd voor de gemeente om na te denken over de toekomst van 
de detailhandel in ’s-Hertogenbosch. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch organiseert hierover 
twee bijeenkomsten: 
1. Een bijeenkomst met deskundigen op 21 juni 19.30 uur 
2. Een hearing op 5 juli 19.30 uur, waarin belanghebbenden de kans krijgen om in 5 – 10 minuten 

naar voren te brengen hoe zij aankijken tegen de toekomst van de detailhandel. 

Voor de hearing worden alle ondernemersverenigingen en wijk- en bestuursraden uitgenodigd. De 
gemeenteraad zou het zeer op prijs stellen als er namens uw organisatie een vertegenwoordiger 
deel zou willen nemen aan de hearing en hier in zou willen gaan op de volgende vragen: 
• Hoe gaat het in uw gebied/wijk met detailhandel? 
• Hoe ziet u de toekomst van de detailhandel in uw gebied/wijk? 
• Wat zou er in de gemeente op het gebied van detailhandel moeten veranderen? 

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet alleen maar om de detailhandel in het centrum, maar zeker ook om 
alle andere wijk- en buurtwinkelcentra. De bedoeling is dat de gemeenteraad zich op basis van de 
bijdragen een beeld kan vormen van de wensen en ideeën die in de gemeente leven over een 
toekomstbestendige detailhandel in ’s-Hertogenbosch. Graag nodig ik u uit om u voor deze hearing 
aan te melden. Dit kan bij de heer R. van der Meer van de raadsgriffie, r.vandermeer@s-
hertogenbosch.nl, tel. 073-6155536. U kunt bij hem ook terecht voor eventuele vragen over deze 
brief.  
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Beste heer/mevrouw,

mailto:r.vandermeer@s-hertogenbosch.nl


Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het Bestuurscentrum, Achter het 
Stadhuis 5-7. De bijeenkomsten zijn openbaar en belangstellenden (ook die niet willen inspreken) 
zijn van harte welkom om deze bij te wonen. 

Met vriendelijke groet, 

Inge Visschedijk 
Voorzitter raadswerkgroep detailhandel
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