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Met een iPad meet HenkWillemse (Sz) het
gezichtsvermogen van de allereerste
klant in zijn nieuwe brillenwinkel Brils.
Vanwege het mooie weer heeft de geboren
Tielenaar de industrieel ingerichte winkel
een dag voor de officiële opening
geopend. 'Het is echt de blikvanger uit
mijn collectie', prijst de kersverse winke-
lier de zwarte Miu Miu-bril met kristalle-

. tjes op het montuur.
Willemse is een van de ondernemers

die het sinds kort weer aandurft een win-
kel in het centrum van Tiel te openen. In
de binnenstad zijn er onlangs ook een
Poolse supermark, een lingeúewinke_l en
een tweedehandskledingzaak bijgeko-
men. 'lk heb Tiel echt zien wegzakken in
de crisisjaren, maar sinds een jaar krab-
belt de stad weer op', zegt Willemse aan de
grote tafel in zijn zaak.

Tiel is een uitzondering in Nederland.
In vrijwel alle gemeenten metminder dan
100 duizend inwoners neemt de winkel-
leegstand nog altijd toe. 'ln Tiel nam de
Ieegstand hetaþlopen iaar juist fors al,

een woordvoerder van de Neder-

bureau Locatus ziet de leegstand in de
Betuwse stad afnemen. Gericht beleid van
de gemeente en een ondernemersvereni-
ging die sprankelt van de ideeën zijn het
geslaagde Tielse recept tegen een afster-
vendwinkelhart.

de potentie van Tiel zien. Het centrum is
compact en de stad ligt centraal in het
land. Verder merkik dat de gemeente in-
vesteert in het winkelgebied. Dat iseen

- -.^ goedteken.'Degemeentelaatonderan-
dere een nieuwe parkeergarage bouwen
en knaptdeWaalkade op.

Een deel van de lege winkels werd 'op-
geruimd' door erwoningen van te maken.
Zo hangen in de Tolhuisstraat sinds twee

, -i woonbestemming.Mettweelegewinkels
in de Weerstraat gebeurt binnenkort
hetzelfde.
''We willen een compacter winkelge-

bied', zegt PvdA-wethouder Cora vãn

winkelgebied van zes straten in de"bin-
nenstad. Het belangrijkste instrument
dat de gemeente hien¡oor heeft, is het be
stemmingsplan. We zeggen'nee' cegen

r - toteenwoning.'
Daarnaast stimuleert de gemeente de

levendigheid in het stadshart.,Voor een
stadvan ons formaathebbenwe heelveel\; evenementen.Daarverstrekkenwegraag .

Bij het standbeeld van Flipje in het winkelcentrum van Tiel.
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Eeri van de winkelpanden in Tiel die onlangs zijn verhuurd.

lt
We willen een compact winkelgebied
van zes sftaten in de binnenstad

Cora van Rhee wethouderTiel
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anders', zegtmevrouwVan Hoof. Ze is sa-
men met haar echtgenoot vanuit Brabant
speciaal naarTiel gekomen voor kleding-
winkel Blijdesteijn. Overal in de staã
hangen affiches van het zelfstandige mo-
dehuis dat sinds rB33 luxe kleding ver-
koopt.

Het project Flippas moet lokale onder-
nemers als Blijdesteijn een extra steun in
de ruggeven, legtVan Ingen uit. OokBIoe-
m dezestig
Io t project
m airmiles-

winkel Brils gelooft ook in de Flippas. ,lk
heb erzelf al een.In detoekomstwil ikdat
mijn klanten de pas ook in mijn winkel
kunnen gebruiken.'

De oogmeting is intussen klaar en de
wouwbesluitdeMiuMiu-bril metdekris-
talletjes te kopen. De eerste koop is geslo-
ten: Tiel heeft er weer een winkelier bij.
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' Het aantal leegstaalde winkelpqnq_en stijgt in kleinere gemeenten nog altijd. Zo niet in Tiel. Daarwisten
gemeente en winkeliers hetwinkelhart niêuwleven in tt blazen.

Attes voor een kloppend winkelhatr

Gidi Pols
Tiel
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De winkelleegstand
in Nederland laat
een tweedeling
zien. ln de kleinste
.gemeenten nam de
leegstand in 2016
met 9 procent toe.
ln grote steden was
juist een afname
van 10 procent.

vergunningen vooC, zegtVan Rhee. 'De re-
cessie heeft ons ook doen beseffen dat we
moeten samenwerken met de onderne-
me¡s. Daarom hebben we 125 duizend
euro beschikbaar gesteld aan de ondeme

HartvanTiel.'

veertweehonderd leden stelde twee

eerste datwetoen hebbengedaan, isveer-
tig projecten bedenken om het winkel-
gebied weer aantrekkelijk te maken. Want
meer winkelend publiek leidt tot minder
leegstand,'

Een paarvan die projecten zijn ervooral

TIEL

jaar geleden Gerrit Jan van Ingen aan als
binnenstadmanager. Hij kreeg als op-
drachtde leegstand terugte dringen. ,Hèt


