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Geacht bestuur van Business Platform Teylingen, 
 
Op 17 april hebben wij uw reactie op de concept-Detailhandelsvisie ontvangen. We 
hebben u dit conceptstuk vroegtijdig toegestuurd, omdat u voor ons een 
belangrijke gesprekspartner bent. We wilden u dan ook vroeg betrekken bij het 
definitief maken van de stukken die we het afgelopen jaar in een breed 

participatietraject hebben opgesteld. 
 
Verwerking in de Detailhandelsvisie 
Waar uw reactie een verduidelijking betrof, hebben we deze meteen verwerkt. Uw 
inhoudelijke opmerkingen bekijken we in samenhang met de andere opmerkingen 
die we nog ontvangen in het afsluitende deel van het participatieproces. 
 

Participatie in tijden van corona 
Zoals u weet hebben we de afsluitende participatiebijeenkomsten in april helaas 
moeten annuleren in verband met de coronamaatregelen. Op dit moment bekijken 

we hoe en wanneer dit wel plaats kan vinden. Zodra hier duidelijkheid over is, 
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Waar mogelijk zijn we voornemens om 
het participatieproces fysiek af te ronden, maar het is ook mogelijk dat we dit 
digitaal zullen vormgeven. Uiteraard nodigen we te zijner tijd ook het BPT en haar 

leden uit om de voorlopig definitieve Detailhandelsvisie te lezen en hierop te 
reageren.  
 
De Detailhandelsvisie in tijden van corona 
In uw reactie schrijft u dat de detailhandel in Teylingen zal veranderen door de 
coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. U geeft aan dat u zich afvraagt 

of de Detailhandelsvisie daarom wellicht aangehouden moet worden. Het college is 
op dit moment van mening dat het juist nu belangrijk is om door te gaan met de 
Centrumvisie, waar de actualisatie van de Detailhandelsvisie een onderdeel van is. 
Het college wil juist in deze tijd de centra van Teylingen versterken. De 
Detailhandelsvisie en de Centrumvisie leggen de basis hiervoor. Met de 
bijbehorende uitvoeringsagenda kunnen alle partijen dan aan de slag om onze 

centra te behouden en te verbeteren, juist nu. 
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