Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
(in te vullen door de griffie)
Datum: 21 april 2016
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Coöperatieve winkel in Oranjepoort?
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Waarom wordt er nog steeds gesproken over een winkel in de Oranjepoort? Is het niet

beter om de leegstaande winkelruimte commercieel te verhuren?
2. Een coöperatieve winkel in de Oranjepoort bedreigt de huidige Versmarkt. Bent u het met de
PCG-fractie eens dat concurrentie tussen twee winkels in Langbroek ongewenst is? Waarom
moet er een extra coöperatieve winkel komen terwijl er al zo’n soort winkel is? We moeten
toch juist proberen om de huidige Versmarkt te ondersteunen?
3. Gaat het college er bij Volksbelang op aandringen om het idee van een extra coöperatieve
winkel in de Oranjepoort te laten varen?

In de lokale pers is melding gemaakt van de levendige ideeënmarkt in Oranjepoort
Langbroek. Prima initiatief om ideeën te verzamelen voor de nog vrije ruimtes in het
Dorpshuis en de nog lege winkelruimte. Er zijn goede ideeën naar boven gekomen zoals
fysiotherapie, fitness, massage, pedicure etc. Prima ideeën waar het Dorpshuis van kan
profiteren om meer geld in het laatje te krijgen. Er is ook gesproken over een coöperatieve
winkel. Nu de Spar niet in de Oranjepoort komt zou dit een optie kunnen zijn. Een
coöperatieve winkel houdt in dat consumenten, producenten en winkeliers vanuit een
gemeenschappelijke wens (vrijwillig) productie, handel en verkoop organiseren. Het klinkt
wel ‘aardig’ maar bij de PCG-fractie komen toch wel wat vragen naar boven. De Versmarkt
op de Langbroekerdijk is toch ook een soort coöperatieve winkel? Betekent een nieuwe
coöperatieve winkel niet het einde van de Versmarkt? Is het geen betere optie om de
Versmarkt te versterken en te ondersteunen? De Versmarkt heeft zijn plekje inmiddels
verworven en verdient toch steun? Volgens onze fractie is het onverstandig om de
concurrentie aan te gaan. Misschien is verhuizen van de Versmarkt een optie maar we
hebben steeds begrepen dat de locatie aan de Langbroekerdijk vanuit commercieel oogpunt
aantrekkelijker is.
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