Van de gemeente Krimpen

Stagemakelaar brengt vraag en aanbod Gemeente geeft
maatschappelijke stage samen
drie duurzaamheidscans weg
Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle
leerlingen uit het voortgezet onderwijs verplicht om na schooltijd minimaal 30 uur
aan maatschappelijke stages te besteden.
Die uren zijn vrij in te delen. Door de inzet
van stagiaires kunnen organisaties nieuwe
activiteiten starten of bestaande activiteiten verbeteren en uitbreiden. De stageklussen van de scholieren kunnen plaatsvinden
in diverse organisaties, zoals zorginstellingen, sportclubs, kinderopvang en culturele
verenigingen.
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Uit het Koopstromenonderzoek 2011 blijkt dat
omzetten in winkels teruglopen. Groei is voor
winkeliers niet langer meer vanzelfsprekend.
Bovendien is de consument van vandaag een
andere dan die van gisteren. Op internet is de
keuze aan artikelen onbeperkt, kun je altijd
terecht en heb je betere vergelijkingsmogelijkheden. Dit dynamisch krachtenspel vraagt ook
van de overheid om een koers te bepalen. Dat
is één van de redenen waarom de gemeente
Krimpen aan den IJssel een detailhandelvisie
heeft opgesteld. De visie is de uitkomst van
een interactief proces met alle partners, zoals
de Kamer van Koophandel, Hoofdbedrijfschap
Detailhandel, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen.
Koopkrachtbinding in Krimpen hoog
De detailhandel in Krimpen aan den IJssel functioneert nog vrij goed. Uit het Koopstromenonderzoek
2011 blijkt dat er weinig leegstand is en de koopkrachtbinding in Krimpen hoog ligt, vooral in de dagelijkse sector. Het winkelaanbod heeft ook aantrekkingskracht op inwoners buiten Krimpen. Dit komt
onder andere door de goede bereikbaarheid en het
gratis parkeren. Om het niveau van de winkelvoorzieningen in Krimpen aan den IJssel op peil te houden
is wel een duidelijke visie op de toekomst noodzakelijk. In de visie zijn daarom een aantal duidelijke
keuzes gemaakt.
Versterking hoofdwinkelstructuur
Centraal in de visie staat de versterking van de hoofdwinkelstructuur, die bestaat uit de Crimpenhof, De Korf
en De Olm. Nieuwe ontwikkelingen buiten deze structuur zijn daarom niet gewenst. De nadruk ligt vooral
op een kwalitatieve verbetering door optimalisatie
van het bestaande winkelaanbod. Zittende (zelfstandige) ondernemers krijgen de ruimte om te floreren
en hebben voorrang bij uitbreiding en verplaatsing
van hun organisatie.

Stagemakelaar
Sinds eind 2011 is Karin Pattikawa in Krimpen aan
den IJssel als stagemakelaar actief. Zij brengt vraag

en aanbod voor de maatschappelijke stage samen.
Zo helpt Karin middelbare scholieren bij het vinden
van een stageplaats en is zij contactpersoon voor
de stagecoördinatoren op Krimpense middelbare
scholen. Ook benadert, informeert en adviseert de
stagemakelaar maatschappelijke, non profit en vrijwilligersorganisaties over stageklussen. Vervolgens
plaatst ze vacatures van stageopdrachten in een
vacaturebank, die scholieren kunnen gebruiken om
een stageplek te vinden.

Contact
Heeft u vragen over de maatschappelijke stage,
wilt u een stageopdracht indienen of wilt u hulp
bij een stageopdracht? Neem dan contact op met
Karin Pattikawa via kpattikawa@meldpunt-ck.nl.

Flexibiliteit in bestemmingsplan
Bij de winkelstrips en overige winkels buiten de
hoofdwinkelstructuur met de bestemming detailhandel is het uitgangspunt dat de markt zijn werk
kan en mag blijven doen. De bestemming wordt
verruimd, zodat deze bij onvoldoende belangstelling
voor detailhandel geleidelijk kan ‘verkleuren’ naar
andere economische functies. Dit is gunstig voor de
wijkeconomie en voorkomt verloedering. De mogelijkheid om op deze plaatsen detailhandel te vestigen
blijft bestaan in het bestemmingsplan. Ook als de
locatie tijdelijk verandert naar andere economische
functies, kan detailhandel hier weer terugkeren.
Geen nieuwe perifere en grootschalige
detailhandel
We kiezen er voor om nieuwe grootschalige vestigingen niet toe te staan in de Stormpolder en/of
op de IJsseldijk. Uit onderzoek blijkt dat er ruimte is
voor toevoeging van een grootschalige concentratie
van detailhandel, maar dat ligt nu niet voor de hand.
Er is veel concurrentie in de omgeving (Capelle XL,
Alexandrium). Verder heeft Krimpen aan den IJssel
een relatief geïsoleerde ligging en laat het huidige
bestemmingsplan en het provinciale beleid dit in principe niet toe.
Webwinkels aan huis
Steeds meer aankopen worden via internet gedaan.
Dankzij de inburgering van smartphones kunnen
consumenten steeds makkelijker online winkelen. In
de visie wordt geadviseerd om webwinkels aan huis
in eerste instantie toe te staan, zolang ze geen ruimtelijke uitstraling van detailhandel hebben. Zodra dat
wel het geval is, worden ze aangemerkt als detailhandel aan huis en zijn ze niet meer toegestaan. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als consumenten op
het woonadres producten komen ophalen en betalen.
De detailhandelvisie wordt uitgewerkt in de nieuwe
gemeentelijke bestemmingsplannen.

Tijdens Business Zonder Grenzen kon je er niet
omheen: het ‘Paviljoen van Duurzaamheid’,
gesponsord door de gemeente Krimpen aan
den IJssel. In dit paviljoen konden bezoekers
duurzame oplossingen zien, voelen en ervaren. Veel bedrijven hebben hier een kijkje
genomen en werden geïnspireerd door de
mogelijkheden en kansen van duurzaamheid
in de bedrijfsvoering.
Steuntje in de rug
Voor veel bedrijven liggen er nog kansen op het
gebied van duurzaamheid die niet alleen goed
zijn voor het milieu, maar ook vaak kostenbesparingen opleveren. Een duurzaamheidscan geeft
bedrijven inzicht waar deze kansen liggen. Om
een aantal bedrijven alvast een steuntje in de rug
te geven, verlootte de gemeente Krimpen aan den
IJssel drie scans onder de bezoekers van Business
Zonder Grenzen. De winnaars zijn: LéVos Container
Cleaning, Groene Tara en Eef en Huub.

een betere service aan ondernemers
Klantvriendelijk gedrag, een goede telefonische bereikbaarheid en een snelle respons
op verzoeken en inhoudelijke vragen. Dit
zijn verbeterpunten die gemeente Krimpen
aan den IJssel aanpakt. Op 6 februari heeft
wethouder Bart Prins het ‘Bewijs van goede
dienst’ gekregen voor het verbeteren van de
service aan ondernemers. In het Bewijs staat
wat de gemeente al goed doet en wat er kan
verbeteren in de dienstverlening aan ondernemers. Hier hoort ook een verbeterplan bij
om de dienstverlening aan bedrijven zichtbaar te verbeteren.
Digitaal ondernemersloket
Bart Prins: “Tussen de gemeente Krimpen aan den
IJssel en lokale ondernemers is van oudsher direct

contact. Ook hebben we al jaren lang een tweemaandelijks overleg met de ondernemers. Ik ben
blij met dit Bewijs van goede dienst en zie het vooral
als een stimulans om verder te blijven werken aan
een goede dienstverlening aan bedrijven. Zo gaan
we aan de slag met het verkorten van de doorlooptijden van vergunningaanvragen. Dit wordt
gecombineerd met een klantgerichte aanpak en
een zaakgerichte manier van werken. Zaken doen
met de gemeente wordt hiermee gemakkelijker
en sneller met minder administratieve rompslomp. Ook gaan we een digitaal ondernemersloket
plaatsen op www.krimpenaandenijssel.nl met de
meest belangrijke informatie en producten. Uit de
meting bleek dat we vooral boven het gemiddelde
scoren op het gebied van deugdelijke besluitvorming en klanttevredenheid.”
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