
 Aan de leden van de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief  50 Economie en Cultuur  

 

Helmond, 29 mei 2013 Ons kenmerk: 1399003526       Doorkiesnr.: 7752 

Onderwerp: voortgang detailhandelsbeleid Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Zoals u weet, wordt op dit moment gewerkt aan de vorming van nieuw detailhandelsbeleid. Dit nieuwe beleid 
moet breed worden gedragen door de betrokken partijen en wordt daarom samengesteld in samenwerking 
met de ondernemers, centrummanagement, wijkwinkelmanagement, parkmanagement van de Helmondse 
bedrijventerreinen, de vastgoedsector, vertegenwoordigers van verschillende branchorganisaties en de 
Kamer van Koophandel. Met deze partijen wordt op constructieve wijze samengewerkt. 
Bij de vorming van het nieuwe beleid dient een aantal keuzes te worden gemaakt die bepalend zijn voor de 
toekomstige detailhandel in Helmond. Om te komen tot de juiste keuzes is zorgvuldigheid geboden.  
De betrokken partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat meer tijd nodig is om de juiste keuzes te 
maken voor de vorming van het beleid. 
 
Oorspronkelijke planning 
In de Raadsinformatiebrief van 4 december 2012 hebben we u aangegeven dat het nieuwe beleid in mei 
2013 zou worden behandeld tijdens de Commissievergadering MO&E, zodat het vervolgens in juni 2013 kan 
worden behandeld door uw Raad. 
 
Aangepaste planning 
Gezien het feit dat de vorming van het nieuwe beleid meer tijd vergt, leggen we u een aangepaste planning 
voor. Tot aan de zomervakantie wordt het concept-beleid in samenwerking met bovengenoemde partijen 
verder afgemaakt. Na de zomervakantie krijgen de commissieleden van de commissie MO&E, zoals 
gevraagd, een toelichting op de ontwikkelingen binnen de detailhandel van de heer professor drs. ing. Henk 
Gianotten. Dan kunnen ook mogelijke dilemma’s worden besproken en zo mogelijk ook nadere kaders door 
de commissieleden worden gesteld. 
In het najaar van 2013 wordt het beleid inhoudelijk behandeld tijdens de Commissievergadering MO&E. 
Vervolgens kan het worden behandeld door uw Raad.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                       de secretaris 
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