
Geachte Commissie, 

 

Mijn naam is Onne-Jan Storteboom en samen met mijn vrouw hebben we een 

woon/winkelpand aan de hoofdweg 114 in Siddeburen. (buiten het centrumgebied) 

Ik praat hier niet alleen namens mijzelf, maar namens ruim 230 mensen. 

Daarover vertel ik in mijn laatste minuut meer. 

 

De detailhandelsvisie. 

Als lid van de ondernemersvereniging Siddeburen wisten we dat er aan gewerkt werd, 

immers onze voorzitter van de ondernemersvereniging was één van de leden van de 

begeleidingscommissie. 

Het hele jaar hebben we echter niets gehoord, totdat ik bij toeval ruim twee weken geleden 

een eindconcept onder ogen kreeg. 

Let wel, het eindconcept is niet kenbaar gemaakt aan de leden van de 

ondernemersvereniging en zelfs het voltallige bestuur was niet op de hoogte van de inhoud. 

Toen ik de inhoud las, was het enorm schrikken. 

Het dorp op slot voor nieuwe ondernemers als die zich willen vestigen in een winkelpand in 

een buitengebied als het langer dan een jaar leeg staat. 

Hoewel het slechts een visie is en dus nog geen beleid, willen we alvast wel onze 

bezorgdheid uitspreken, zodat men achteraf niet kan zeggen: “de visie is breed gedragen in 

Siddeburen, want zelfs de voorzitter van de ondernemersvereniging zat in de 

begeleidingscommissie” 

De visie wordt niet breed gedragen in het dorp. 

 

Siddeburen is een mooi dorp, vrijwel alle basisvoorzieningen zijn aanwezig en daarnaast is 

Siddeburen gezegend met een rijk verenigingsleven. 

Het dorp leeft en er gebeurt veel. 

Juist die leefbaarheid is erg belangrijk en die wordt, als de visie werkelijkheid wordt, ernstig 

bedreigd. 

 

We zijn erg blij met de vele winkels die er zijn. 

Waarbij de meeste dorpen met een omvang als Siddeburen al blij zijn als er een bakker, 

slager en supermarkt is, heeft Siddeburen vele speciaalzaken, zoals een juwelier, warenhuis, 

schoenenzaak, kledingwinkels, tegelcentrum, borduurstudio, vloerengilde, grillroom etc.etc.  

Al deze bedrijven trekken publiek uit de wijde omgeving. 

Klanten maken kennis met het mooie dorp en doen dan geregeld ook andere bedrijven in 

het dorp aan. 

Sommige bedrijven zitten er al jaren, maar er zijn ook meerdere bedrijven bij, die in een 

leegstand pand zijn getrokken dat al een tijdje leegstond. 

Deze bedrijven zouden nooit in de leegstaande panden van de Kei kunnen zitten. 

Niet alleen vanwege het feit van de hoge huur, maar ook omdat je er bv niet bij kunt wonen  

of dat het voor hun bedrijf niet toepasbaar is. 

 

 



Wij waren ook erg blij toen we een aantal jaren geleden een winkel konden openen in het 

dorp. 

Het pand werd wel bewoond, maar was al een paar jaar niet meer als winkel in gebruik. 

Gelukkig zat de winkelbestemming er nog op en konden we daar de winkel openen. 

Doordat we naast de winkel ook veel via internet doen, komen bij ons klanten in de winkel 

ver buiten Siddeburen. 

 

Mocht de visie werkelijkheid worden, dan stimuleert men dat er op termijn geen nieuwe 

winkels zich meer kunnen vestigen in het buitengebied. 

Bedrijven die stuk voor stuk bijdragen aan de leefbaarheid middels sponsoring aan diverse 

verenigingen, lidmaatschap aan bv. de ondernemersvereniging, en de economie van 

Siddeburen. 

 

Dan ben ik toegekomen aan mijn laatste minuut. 

Zoals ik in het begin al vertelde, ben ik hier niet alleen namens mijzelf, maar ook namens 

ruim 230 andere personen. 

Een week geleden ben ik een petitie gestart. 

In de petitie verzoeken we de adviezen die in de detailhandelsvisie staan, om van een winkel 

die een jaar niet meer in gebruik is, de detailhandelsfunctie af te halen niet over te nemen 

en daarnaast de bestemming van een winkel of horecapand enkel te wijzigen in overleg en 

met goedkeuring van de eigenaar van het pand. 

De petitie is inmiddels 235 keer is ondertekend. 

Bij de ondertekenaars zitten ruim 24 ondernemers van Siddeburen, waarvan vele in het 

centrumgebied gevestigd zijn. 

Tevens een aantal oud ondernemers. 

Ook zijn er een paar mensen bij ons in de winkel geweest om hun steun te betuigen. 

Aangezien deze mensen geen mailadres hadden, staan deze niet op de lijst. 

 

Zoals u ziet, de detailhandelsvisie wordt maar gedragen door een zeer select clubje. 

Bij deze wil ik u bedanken voor de geboden spreektijd en zou dan graag de petitie aan willen 

bieden aan de voorzitter van de vergadering. 


