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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummeren onderwerp vermelden. 

Beste ondernemer, 

Programma kantoren 

Namens gemeente Huizen werkt Stec Groep aan een nieuw afwegingskader voor de 

kantorenmarkt. Dit helpt initiatiefnemers, eigenaren en gemeente bij het bepalen van de 

vraag naar kantoren. Er spelen in de gemeente initiatieven om kantoren te transformeren. 

Met dit onderzoek willen we meer grip op de behoefte aan kantoren en de eventuele 

noodzaak om te transformeren. Doel is perspectiefrijke kantoorlocaties en een gezonde 

kantoormarkt. Het afwegingskader leggen we uiteindelijk vast in het programma kantoren 

binnen de omgevingsvisie. 

Waarom deze sessie? 

Waar liggen de kansen, knelpunten en opgaven? Denk bijvoorbeeld aan de leegstand, de 

oorzaken hiervan en mogelijke oplossingen? Stec Groep doet bureau-onderzoek, maar ook 

de kantoren zone is bezocht en er worden gesprekken gevoerd met diverse partijen en 

belanghebbenden. Wij horen graag uw mening over de kantorenmarkt en de transformatie-

opgave. 

Het programma 

De bijeenkomst staat gepland op donderdag 30 september om 20.00 uur en staat onder 

leiding van de Stec Groep. Het programma ziet er als volgt uit. 

• Openingswoord van de wethouder (circa vijf minuten). 

• Korte presentatie door Stec Groep over de kantoormarkt van Huizen (circa 20 

minuten). 

• Interactief deel over de kantorenmarkt (drie kwartier tot een uur). 

• Gezamenlijke afronding (circa een kwartier). 
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Na de sessie koppelen we de bevindingen aan u terug. Mogelijk worden naar aanleiding van 

de brede sessie nog gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers. 

Aanmelden 

We verwachten de bijeenkomst op een nader te bepalen locatie in Huizen te kunnen 

organiseren, geheel volgens de corona-richtlijnen. Als u de bijeenkomst op 30 september wilt 

bijwonen, zou u zich dan zo spoedig mogelijk willen aanmelden door te mailen naar 

d.goos Ca~.stec.nl 

Zo weten we hoeveel mensen er komen en kunnen we de coronarichtlijnen naleven. De 

locatie volgt z.s.m. Bij grote belangstelling houden we de bijeenkomst digitaal. 

Meer informatie 

Mocht u nader vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met Daan Goos 

van de Stec Groep. Zijn telefoonnummer is (06) 58985856. 

Zie ook: 

ht_tps://www. huizen. ni/ontwikkeling-programma-detailhandel-en-kantoren/ 

https://stec. nl/over-ons/ 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

Bert Rebel 

Wethouder Economische Zaken 


