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Geachte Raad,
Door raadslid P. Kortekaas en R. Zoetemelk en van de CDA-fractie zijn op maandag 6 januari 2020
vragen gesteld met betrekking tot Omschrijving. De beantwoording van deze vragen treft u
hieronder aan.
In de media heeft in oktober een bericht gestaan over het voornemen van winkelbedrijf Zeeman
om een aantal winkels te sluiten. In ons dorp circuleert nu het geluid dat de Voorschotense
Zeemanwinkel gaat sluiten. Zeeman is met name voor de inwoner met een kleine beurs een
belangrijke winkel voor inkopen.
Vraag 1: Klopt het dat Zeeman voornemens is om te sluiten?
Antwoord 1. Er is door de wethouder de Bruijn contact opgenomen met het hoofdkantoor en
vestiging van Zeeman en het klopt dat de vestiging in mei in Voorschoten gaat sluiten.
Vraag 2: Wanneer het antwoord ja is – heeft het college contact opgenomen met het
moederbedrijf om het gesprek aan te gaan en te proberen om Zeeman als winkel voor Voorschoten
en haar inwoners te behouden?

Antwoord 2. Ja, wethouder de Bruijn heeft begrepen dat zowel de hoge huur als de lage inkomsten
(vanwege de locatie) de reden van sluiting is. De wethouder heeft gevraagd of hij Zeeman hierbij
kan helpen cq of hij mee kan denken aan een oplossing. Zeeman heeft aangegeven dat ze sowieso
gaan sluiten. Echter zij willen eventuele opties voor de toekomst openhouden.
Vraag 3: Wordt er (ook) met de centrumwinkeliersvereniging en of eigenaren van leeg staande
panden in het centrum gesproken over opties tot behoud van / oplossingsmogelijkheden voor
behoud van Zeeman voor het dorp?

Antwoord 3. Ja, de wethouder heeft contact gehad met pandeigenaren en makelaar en vervolgens
heeft hij verschillende opties bij Zeeman voorgelegd. Daarnaast is het goed om te weten dat er
geen gedwongen ontslagen zullen vallen want de medewerkers worden (binnen een redelijke
afstand) geplaatst in een ander filiaal. Daarnaast is en blijft leegstand in het centrum een punt van
aandacht voor en tussen gemeente en COV.
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