Motie Integrale Agenda Binnenstad
De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 11 november 2020, behandelende de
Begroting 2021.
Overwegende dat:
- Een vitale binnenstad van groot belang is voor de economie van Leeuwarden en het
welbevinden van haar inwoners;
- De binnenstad van Leeuwarden ook de ‘huiskamer’ is voor de hele regio;
- Het coronavirus door de sluiting van de horeca, het niet doorgaan van evenementen en
een verschuiving naar online-winkelen flinke gevolgen heeft voor binnensteden;
- Het thuiswerken gevolgen kan hebben voor de verkeersbeeld en het gebruik van
kantoorgebouwen in de stad;
- Uit onderzoek van Locatus blijkt dat Leeuwarden in de top 10 van de meest getroffen
steden staat (nieuwsbericht LC 23 september 2020);
- Er mogelijk ook effecten voor de wat langere termijn zullen zijn.
Tevens overwegende dat:
- Het college diverse tijdelijke maatregelen heeft afgekondigd (zoals het uitbreiden van de
terrassen en het gratis parkeren op ochtenden);
- Het wenselijk is om maatregelen voor de langere termijn goed te onderbouwen en in
samenhang af te kunnen wegen.
Verzoekt het college:
- In overleg met alle relevante stakeholders in kaart te brengen hoe de binnenstad van
Leeuwarden er op dit moment voorstaat en dit zoveel mogelijk branche- en
gebiedspecifiek aan te geven (denk aan trends- en ontwikkeling op het gebied van
detailhandel en horeca, bezetting parkeergarages, aantal winkelpassanten, leegstand,
ruimtelijke ontwikkelingen);

-

Met de raad en andere stakeholders in gesprek te gaan over kansen en bedreigingen, om
zo te komen tot een integrale agenda binnenstad voor de komende jaren;
Te onderzoeken waar koppelkansen liggen op het gebied van beheeropgaven en
ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan spelen;
Ook goed af te bakenen waar de rol van de gemeente ligt en de rol van de overige
stakeholders;
Deze agenda in ieder geval voor september 2021 aan de raad voor te leggen, zodat we
eventuele financiële keuzes - voor zover die niet passen binnen de lopende begroting kunnen meenemen in de Begotingsbehandeling van 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.
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