
Beste,

Als eerst zal ik mij even voorstellen, ik ben Nelleke en ben de eigenaar van Kip en lekker.

Een poelier die ik geopend heb 1 oktober 2020. Een trotse jonge ondernemer in het midden van de 

binnenstad.

Ik stuur jullie deze mail naar aanleiding van de renovatie van de binnenstad en wat mij het meest 

aangaat de Leeuweringerstraat. Een renovatie brengt altijd een hoop ophef en ieder kijkt naar zijn 

eigen stukje, er moeten compromis genomen worden en vaak heb je het gevoel dat het er niet beter 

op word. Dit is vaak uit angst voor veranderingen. Dus was heel erg blij dat wij als ondernemers in de 

straat ook een stem kregen, in de vorm dat we meegenomen worden met het ontwerp. Dat we mee 

mogen kijken in wat er veranderd gaat worden en nog wel het belangrijkst dat wij ook onze ideeën 

mogen aangeven.

Ik zie ook dat jullie met mijn bevindingen verder gegaan zijn, zoals een boom die voor een etalage 

stond, fietsenrekken die niet terug te vinden zijn etc.

Maar wat mij wel erg verbaasd dat er nog steeds niet echt naar ons/mij geluisterd word over de 

parkeerplaatsen die verwijderd zijn. En de racebaan die het geworden is. De weg is gelijk getrokken 

dus het is 1 rechte weg, waar het uitnodigt om hard te rijden. Ook verbaasd het mij dat er voor elk 

pand fietsrekken voor zijn getekend zo is er weinig ruimte aan beide zijde van de straat voor 

decoratie van de winkels. Wat de winkelstraat opfleurt en de winkelstraat ook echt een winkelstraat 

maakt.

Ik heb een klein onderzoekje gedaan in mijn eigen omgeving en iedereen geeft aan dat de stad te 

slecht bereikbaar is, dan bedoel ik met de auto. Voor jonge gezinnen met meerdere kinderen die de 

boodschappen niet op de fiets kan meenemen omdat ze al de kinderen hebben, voor oudere mensen 

die minder mobiel zijn en het dus te ver lopen is. Dat vind ik toch erg jammer, zo lopen wij een hoop 

klanten/omzet mis. Van het weekend zat ik op een verjaardag met verschillende tantes, waarbij ik 

vroeg waarom ze nooit meer in mijn winkel kwamen. Kreeg ik het antwoord we rijden liever naar 

Goverwelle daar kunnen we vlakbij parkeren en makkelijker begaanbaar dan de Leeuweringerstraat 

die vol met gaten zit, geen parkeerplaatsen heeft. Vaak moeten ze meerdere rondjes rijden voor een 

parkeerplek. Dan willen jullie dit nog moeilijker maken door de parkeerplekken weg te halen.

Ik vind het moeilijk om te zien dat er niet goed gekeken wordt om de stad bruisender te maken, door 

het de bezoekers aangenamer te maken. Luister naar de ondernemers die de stad de stad maken. 

Faciliteer de ondernemers in hun ondernemerschap. Ik verbaas mij ook dat de gemeente niet op de 

hoogte is dat wij ons vuil niet kwijt kunnen, zodat merendeel van de ondernemer in de avond op zijn 

fiets al zijn afval meeneemt en thuis extra containers heeft om het af te voeren. Het zijn allemaal 

kleine dingen, maar o zo belangrijk om elkaar daarin te horen en te steunen.

Ik hoop dat jullie de moeite nemen om een keer bij ons langs te komen. En niet alleen op aanvraag, 

maar ook om te horen welke goede ideeën wij hebben.

Graag hoor of zie ik een reactie terug.

Met vriendelijke groeten 

Nelleke Lekkerkerker


