Kringloopwinkel Cyan uit Heerhugowaard wil zich
omvormen tot circulair ambachtscentrum zodat
bedrijventerrein toch geschikte plek is

Cyan komt met een plan om de kringloopwinkel om te vormen tot een circulair ambachtscentrum.© Archieffoto
jjfoto.nl / Jan Jong
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HEERHUGOWAARD
Kan kringloopwinkel Cyan toch op bedrijventerrein Zandhorst in Heerhugowaard
blijven? Mogelijk wel als het zich omturnt tot een circulair ambachtscentrum.
Die hoop heeft directeur Stephan Barendse na een gesprek met wethouder Falco
Hoekstra van Dijk en Waard.
Als kringloopwinkel is Cyan eigenlijk niet meer gewenst op de huidige locatie aan
het Nijverheidsplein in Heerhugowaard. De tijdelijke vergunning liep op 1 juni af
en de gemeente wil op die plek in ieder geval geen detailhandel toestaan.
Een laatste poging van oppositiepartijen om de gemeenteraad te doen besluiten
dat Cyan daar gedoogd kan worden, kreeg geen steun van de coalitie. Wel nam de
raad een motie aan van D66 om beleid te ontwikkelen op het gebied van
kringloopcentra en ambachtscentra. Ook zegde wethouder Falco Hoekstra toe dat
hij zijn best zou doen om te helpen een andere plek te vinden voor Cyan.

Steunbetuigingen
Deze week bracht Hoekstra een bezoek aan de kringloopwinkel. Directeur Stephan
Barendse overhandigde hem 2088 handtekeningen van mensen die willen dat
Cyan voor de gemeente behouden blijft. ,,We zijn de afgelopen weken platgebeld
door mensen die zeggen: ’Jullie blijven toch wel?’ De steunbetuigingen stromen
binnen’’, aldus Barendse.
Na afloop van dit gesprek herhaalde de wethouder zijn standpunt dat detailhandel
- ook uit juridisch oogpunt - niet wenselijk is aan het Nijverheidsplein. Als Cyan
zich echter ontwikkelt tot een circulair ambachtscentrum - waar de nadruk ligt op
het repareren en maken van spullen dan zouden de juridische obstakels weleens
kunnen verdwijnen. ,,Dan krijg je een type organisatie dat wel op een
bedrijventerrein kan zitten’’, aldus Hoekstra, die overigens ook uit
verkeerstechnisch oogpunt bezwaren heeft tegen de huidige plek van Cyan.
Handhavers
Hij gaf aan dat Cyan ’huiswerk’ heeft meegekregen en dat er op korte termijn
verder zal worden gesproken. Tot die tijd zal de gemeente geen handhavers op
het kringloopbedrijf afsturen. Aanvankelijk had de gemeente richting Cyan
aangegeven dat het kon verhuizen naar Beveland in Heerhugowaard of Zuiderdel
in Broek op Langedijk. Maar Hoekstra erkent dat op Beveland nu geen plek is. ,,Op
Zuiderdel zien we wat meer beweging.’’
Barendse ziet naar aanleiding van het gesprek zeker kansen om er met de
gemeente uit te komen. Hij bevestigt dat Cyan de ambitie heeft om door te
ontwikkelen tot een circulair ambachtscentrum. ,,Het Rijk wil een dekkend
netwerk aan circulaire ambachtscentra en in Dijk en Waard is dit er nog niet.’’
Hij zegt dat hij binnenkort een plan indient bij de wethouder hoe de
kringloopwinkel tot een circulair ambachtscentrum kan worden omgevormd. ,,Ons
voorbeeld is het centrum in Leidschendam/Voorburg. Daar spiegelen we ons aan.
Een winkel is onderdeel van zo’n centrum, maar het mag niet zo zijn dat 99
procent van het vloeroppervlak uit winkel bestaat.’’

