Verslag Economisch Overleg Wassenaar
Datum:

maandag 12 februari 2018

Tijd:

16.00 – 18.00

Locatie:

Raadhuis de Paauw, Muzenzaal

Voorzitter:

Peter Römer

Bijlagen:

- 1. Concept-verslag EOW, d.d. 27 november 2017
- 2. Actielijst 2017

Aanwezig:

Wethouder Blommers, Tiny van der Feltz (centrummanager), Peter Römer, Jaco van den
Dool, Martijn L`Ami, Michel Remmerswaal, Henk Bos, en Berry van der Holst, Jaqueline
van Tilburg (allen Ondernemend Wassenaar), Anne Staal (Plein 14), Mariëlle Heimel
(Koninklijke Horeca Nederland), Arjenne Vlietstra (bedrijfscontactfunctionaris,
Roy van Cooten (bedrijfscontactfunctionaris) Kimm Veurman (allen gemeente
Wassenaar)

Afwezig :

1.

Ad Zopfi en Jack Luiten

Opening
Peter Römer opent het EOW en heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda
•

Namens KHN zijn Mariëlle Heimel en Anne Staal aanwezig. Anne Staal zal in het vervolg
bij het EOW worden uitgenodigd om de horeca in Wassenaar te vertegenwoordigen.

•

Verder is het OW uitgebreid met een nieuw bestuurslid Jacqueline van Tilburg.
Jacqueline van Tilburg is o.a. bestuurder bij Serviceresidentie Van Ommerenpark.

•

Roy van Cooten is vanaf januari 2018 werkzaam bij de werkorganisatie Duivenvoorde
als bedrijfscontactfunctionaris en geeft een introductie. Roy is
bedrijfscontactfunctionaris voor kantoren en bedrijventerreinen en het EOV.

•

De functie van bedrijfscontactfunctionaris voor detailhandel en het EOW is nog vacant
en zal zo spoedig mogelijk ingevuld worden.
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Kennismaken met de burgemeester Frank Koen van 16.00 uur tot 16.30
16.30 uur
•

Er volgt een voorstelronde om kennis te maken met burgemeester Frank Koen.

•

Burgemeester Frank Koen vertelt over de Bestuurlijk toekomst van Wassenaar en van
de WODV.

4.

Vaststellen conceptconcept-verslag en actielijst van 27 november 2017 (15 min)
Het conceptverslag en de actielijst van het EOW worden met één wijziging vastgesteld.
Agendapunt 4 d, Martijn L’Amie geeft aan met wethouder Doorn te hebben besproken om geen
drempels te willen hebben op de Oosterdorperweg.
De actielijst is besproken.
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5.

Wethouder Maat inzake afval van 16.30 uur tot 17.00 uur (30 min)
Leo Maat vertelt over de ontwikkelingen inzake het afval.
Voor de ondernemers komt er eind dit jaar ook een verandering aan door wijzigingen in de Wet
Markt en Autoriteit. De gemeente mag niet meer als zijnde een concurrent van het
bedrijfsleven bedrijfsafval inzamelen. Het voornemen is om per 1-1-19 te stoppen met het
inzamelen van het bedrijfsafval.
De komende maanden wordt deze overgang voorbereid. De winkeliers krijgen voor de
zomervakantie een brief waarin helderheid wordt gegeven over de nieuwe situatie. Het is dus
verstandig dat de winkeliers zichzelf al gaan oriënteren met welke partij ze in zee willen gaan
om het bedrijfsafval op te halen. In Voorschoten hebben de winkeliers de krachten gebundeld
en één inzamelaar gecontracteerd.
•

Meegegeven wordt dat er dan ook gekeken moet worden naar de BSGR anders worden
er dubbele lasten betaald.

Noordrand
Het rapport van de landschapsarchitecten is opgeleverd. Dit moet als een ruimtelijke
verkenning voor de gebiedsvisie worden gezien. Martijn L’Ami vertelt dat het een korte tijd was
om input te leveren voor dit stuk en is bang dat het stuk een eigen leven gaat leiden.
Wethouder Maat laat weten dat de status een schets is.

6.

Centrum
a. Beeldkwaliteitsplan centrum
Het centrum van Wassenaar is dé plaats van ontmoeting. Dit behouden en versterken is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen die een belang hebben bij een levendig en
aantrekkelijk dorpscentrum.
De Centrumvisie Wassenaar geeft aan dat het centrumwinkelgebied alles in huis heeft om een
mooie toekomst tegemoet te gaan, maar er is wel werk aan de winkel. De provincie en de
MRDH constateren ook dat er werk aan de winkel is. Er wordt gestreefd naar levendige,
krachtige en kwalitatief onderscheidende centra. Hiervoor wordt ook een subsidie verstrekt.
Wassenaar heeft een subsidieaanvraag ingediend en ontvangen. Deze kan - na het opstellen
van het beeldkwaliteitsplan – ingezet worden voor gezamenlijke quick-wins.
Tiny van der Feltz: Het beeldkwaliteitsplan zal in Q3 klaar zijn en dan naar de raad gaan. Na
vaststelling van beeldkwaliteitsplan kunnen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente
er uitvoering aan geven. Het beeldkwaliteitsplan gaat met name om de winkelhaak in het
centrum.
b. Eénrichtingsverkeer Johan de Wittstraat. Rijrichting veranderen bij wijze van proef
Nb. Het éénrichtingsverkeer wordt op 14 maart 2018 omgedraaid. (Brief is per mail 8 maart
verstuurd).
c. Standplaatsenbeleid
Het standplaatsenbeleid op advies en met input van leden van het EOW is herzien (op 30
januari is de herziening door het college vastgesteld). De herziening van het standplaatsbeleid
betreft als het ware een ‘uitsterfconstructie.’
Ventbeleid
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Een belangrijk verschil met een standplaats is dat de venter zich verplaatst. In de gemeente
gaat het op om 3 vergunningen. Op dit moment wordt aan een voorstel gewerkt om ook de
ventvergunningen (seizoen en vast) uit te laten sterven.
7.

EOW van de toekomst (door wethouder Blommers)
Wethouder Blommers geeft aan met de ondernemers in samenspraak alvast aan de gang te
willen om het EOW zo in te richten dat er effectieve stappen gemaakt kunnen worden op
economische ontwikkelingen.

8.

Rondvraag / W.v.t.t.k.
Oostdorperweg
Er wordt z.s.m. een afspraak gemaakt inzake de aanvang van de werkzaamheden en de
communicatie met wethouder Doorn, Martijn L’Amie, Jaco den Dool, Berry van der Holst en
indien mogelijk Peter Römer. De afspraak heeft plaatsgevonden op 20 februari 2018.
a. Roadmap Vorstelijk vrij
Wassenaar-Voorschoten Marketing werkt aan een toeristische website. Deze wordt binnenkort
gelanceerd. De link naar de landingspagina van website wordt doorgestuurd. Via deze
landingspagina wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de
lanceringsdatum.
b. Mogelijke ontwikkelingen rondom het Havengebied (stand van zaken)
Voor de evaluatie van het terrassenbeleid is tot 15 januari jl. gelegenheid geweest om een
enquête in te vullen. Zodra de uitkomst hiervan bekend is, zal met betrokkenen, die zich
daarvoor hebben opgegeven een overleg plaatsvinden om de uitkomst te bespreken. Ruud van
der Mark organiseert zeer binnenkort een afspraak met Ad Zophi en Henk Bos.
c. Precario
Er is een advies in voorbereiding om de tarieven precario 2019, voor bouw- en
onderhoudsmaterialen, meer in lijn te brengen met omliggende gemeenten. Dit wordt
meegenomen in de kadernota.
d. Bestuurlijke toekomst
Besproken bij agendapunt 3.
W.v.t.t.k.
Presentatie bevinding naar een betere doorstroming
Op maandag 19 februari a.s. zal de RoyalhaskoningDHV een presentatie geven aan de
commissie R&E over de eerste concept resultaten van hun bevinding naar een betere
doorstroming van de N44. Opmerkingen/ vragen en reacties van die avond worden verwerkt in
een concept rapportage die wij graag voorleggen om reactie aan het EOW dan.
Nb. Wegens ziekt is de presentatie op 19 februari niet doorgegaan. De presentatie van de N44
is nu op dinsdag 13 maart van 19:30-20:00 in Raadhuis de Paauw.
Ondernemersavond “Meer groei, meer werk”
20 februari 19.30 uur Inloop vanaf 19.00 uur
House of Vision in Voorschoten
Ondernemers uit Wassenaar en Voorschoten zijn uitgenodigd.
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Inspirerende lezing over urban mining en circulaire economie.
Spreker: Michel Baars de circulaire economie als nieuw economisch model.
Wanneer: maandag 26 maart, van 16.30 tot 17.45 uur
Waar: Rijnlands Lyceum, Backershagenlaan 5 in Wassenaar
Meer informatie: www.wassenaar.nl/urbanmining
Onderzoek Waar staat je gemeente?
Gemeente Wassenaar doet mee aan onderzoek Waar staat je gemeente?
Ook wordt er een burgerpeiling gedaan. Ondernemers worden uitgenodigd om mee te doen.
Het gaat om een 0 meting. Na de meivakantie wordt gestart met het onderzoek. Het
onderzoeksbureau neemt contact op met de secretaris om af te stemmen over benadering
ondernemers.
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