
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE 
Thema-avond 
 
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 
een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 
onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 
formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 
plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 
verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 
raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 
Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 
George Becht 
 
Opsteller 
Peter Ewalts 
 
Onderwerp 
Binnenstad 
 
Aanleiding 
Update van twee projecten in binnenstad zie raadsinformatiebrieven december 2020 en januari 2021 
(bijlage)  
  
Doel 
Informeren en bijpraten.  
In de RIB van 8 december 2020 staat  
 
“Vervolg: 
In 2021 stelt de gemeente (vooralsnog) geen extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van de 
Ontwikkelagenda Binnenstad. De uitvoering van een aantal genoemde prioriteiten loopt door in 2021. Ook 
eerder in de begroting opgenomen projecten komen in 2021 tot uitvoering zoals het Singelplan en de aanpak 
van het Exercitieveld. Zo gaan in Q1 verschillende scenario’s voor het Exercitieveld naar de raad. 
Het parkeerbeleid voor de Binnenstad zal na vaststelling door de raad worden uitgevoerd. 
In overleg met de Vestingraad zal de gemeente bespreken welke punten van de Ontwikkelagenda mogelijk wel 
opgepakt kunnen worden, waarbij externe financiering of crowdfunding tot de mogelijkheden behoren. 
De financiële situatie van de gemeente leidt vrijwel zeker tot een bijstelling van de ambities. In 2021 volgt een 
nieuwe update van de Ontwikkelagenda.” 
 
In de RIB  van 26 januari 2021 is de raad geïnformeerd over twee pilotprojecten om de binnenstad 
toekomstbestendig en vitaal te houden. In de themabijeenkomst nemen we de raadsleden mee in 
een stukje analyse (inhoud) “wat is de opgave waar de binnenstad ruimtelijk-economisch voor aan de 
lat staat?” en het proces. Tevens is er ruimte ingepland voor uitwisseling. Dat levert een beeld op 
waarop de raad accenten wil leggen. Deze input gebruiken we (de opstellers van de rapportage en de 
betrokken kerngroep) ter aanscherping van de rapportage.  
 
Urgentie 
Op verzoek van wethouder Becht en de Vestingraad in te plannen na de zomer vanaf half september 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl


AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE 
Thema-avond 
 
 
Benodigde tijd 
Bij voorkeur anderhalf uur ivm uitwisseling  
 
Opzet 
Toelichting geven op vorderingen Ontwikkelagenda door Vestingraad en gemeente en twee 
projecten met subsidie van provincie:  

1) “Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-
2030”. Door extern bureau; 

2) Verstevigen samenwerking en cohesie in uitvoeringsplan sociale meerwaarde-promotie. 
Door extern bureau.  

Aansluitend aan de toelichting:  uitwisseling en mogelijkheid tot het stellen van vragen per project. In 
aanwezigheid delegatie Vestingraad.  
 
45 minuten per onderdeel     



RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van  

Kenmerk 
Z/21/004173 / D/21/004444 

 

Portefeuillehouder 
George Becht 

 

Portefeuille 
binnenstad- economische zaken 

 

Opsteller 
Ewalts, Peter 

 

Onderwerp 
Toekenning provinciale subsidie "pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern" 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 
de toegekende provinciale subsidie voor de pilot ‘Vitale binnenstad-dorpskern’ en de aanwending van de toegekende 
middelen aan drie deelprojecten waarvan twee in de binnenstad en een in Harmelen.  
 
   
 
Inleiding 
Eind 2020 heeft economische zaken van de provincie gemeenten uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor de pilot 
‘Vitale binnenstad-dorpskern’ 2020. De provincie heeft de gemeenten gevraagd om snel te schakelen en te beslissen 
over deelname. Voorwaarde vanuit de provincie was om als gemeente gelijk een definitief inhoudelijk voorstel te doen 
waarop beschikt kon worden. Wij hebben deze kans gegrepen. Voor indiening van de aanvraag is ruggespraak gehouden 
met betrokken stakeholders. De aanvraag is ingediend op 2 december 2020. Op 24 december 2020 heeft de provincie 
positief beschikt op deze aanvraag en een bedrag van €80.000 toegekend. Uiterlijk 30 juni 2022 vindt verantwoording 
plaats naar provincie. De subsidie kan lager worden vastgesteld, indien de resultaat-indicatoren, waarvoor subsidie is 
verleend niet of niet geheel zijn gerealiseerd.  
De kernboodschap gaat nader in op de aanwending van dit bedrag aan drie deelprojecten:  
1. Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030.  
2. Verstevigen samenwerking en cohesie in uitvoeringsplan sociale meerwaarde-promotie.  
3. Versterking samenwerking Winkelhart Harmelen ondernemers-eigenaren. 
 
   
 
Kernboodschap 
De aanvraag voor deze pilot is gebaseerd op het provinciale memorandum ‘Kader aanvraag Pilot vitale binnenstad-
dorpskern’ (bijlage). Deze regeling is niet gericht op de kleine kernen.  
De provincie vraagt in deze pilot geen aanvullende financiering vanuit de gemeente of derden. 
Beide deelprojecten voor de binnenstad sluiten aan op het Beleidskader Binnenstad en de Ontwikkelagenda Binnenstad 
en zijn daarin benoemd als ontwikkelpunten. Het project in Harmelen sluit aan op de actualiteit in de dorpskern.    
In alle drie de projecten staat het versterken van de samenwerking centraal.  
 
Nadere duiding per project:  
 
Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030 
(€35.000). 

FreeText
26 januari 2021



Het toekomstbeeld voor binnensteden in de omvang van Woerden is niet per saldo positief. Deskundigen in de retail zijn 
het erover eens:  “Minstens 10 maar eerder 25 % van de winkels of meer verdwijnt in de komende jaren.” Dit is nodig -zo 
stellen zij- om de (resterende) kern vitaal te houden.  Dit zijn gegevens van vóór corona.  
Hoewel de binnenstad zich in de afgelopen jaren relatief goed staande hield met relatief weinig leegstand, ligt er voor de 
nabije toekomst een forse uitdaging om het centrum ook voor de lange termijn vitaal te houden. Bepaalde branches 
hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. De huidige coronacrisis legt de urgentie om in te grijpen 
pijnlijk bloot. De extreme onzekerheid in met name de horeca als ook de kledingbranche maken anticiperen op de 
toekomst een uitdagende kwestie. Samenwerking is dan ook meer dan ooit essentieel voor een veerkrachtig 
ondernemersklimaat in de binnenstad.  
Doelstelling deelproject 1  
Als uitgangspunt voor de versterking van de samenwerking, hebben BIZ-Stadshart (Retail binnenstad), Vastgoed 
vereniging Binnenstad en de gemeente Woerden met de intermediair Retail Vastgoed Binnenstad behoefte aan nadere 
duiding en positionering van de Binnenstad op korte en middellange termijn. Zo kan de samenwerking effectiever worden 
ingericht, gebaseerd op onderbouwde leegstandsverwachtingen. De doelstelling van dit deelproject is om zo concreet 
mogelijke onderbouwing te leveren voor de toekomstbepalende beleidskeuzes.    
 
Resultaat deelproject 1  
1) Een overzicht van de ontwikkelopgave voor de Binnenstad; 
2) Een gedragen plan met visie op retail / kernwinkelgebied en randzones; 
3) Bestuurlijk advies 
4) Actualisering beleid (doorvertaling visie) o.a. in bestemmingen/ omgevingsvisie/ aanpassing beleidskader binnenstad; 
5) Uitvoeringsplan (doorvertaling beleid) met processtappen ter uitvoering met duiding van ieders rol (per geleding) en 
verantwoordelijkheid.  
Een extern bureau wordt hiervoor ingeschakeld. Het bureau verzorgt de procesmatige begeleiding, de inhoudelijke 
afstemming en rapportage en advies.  
 
Deelproject 2: Verstevigen samenwerking en cohesie in uitvoeringsplan sociale meerwaarde-promotie (€35.000).  
Doelstelling deelproject 2  
In 2020 is het rapport “Werkdocument Retailinnovatielab Sociale Meerwaarde Woerden 2020” (zie bijlage) opgesteld. Dit 
rapport voorziet in een gezamenlijke aanpak om Woerdenaren meer en sterker te verbinden met de binnenstad door het 
bieden van sociale meerwaarde. Hierin werken promotie BIZ-Stadshart, marketing Kerkplein, Woerden Marketing en het 
landelijke innovatielab Retailagenda met de gemeente al nauw samen. Doelstelling is om een professionaliseringsslag 
aan te brengen in de samenwerking zoals in het rapport is uitgewerkt. Daarbij willen we de samenwerking uitbreiden met 
meer relevante stakeholders. Denk daarbij aan partners vanuit de cultuursector, erfgoed, de diverse markten. Deze 
versnelling is essentieel om richting het einde van de coronacrisis een goede uitgangspositie neer te zetten voor de vele 
noodlijdende organisaties in de binnenstad. We zetten de bestaande structuur(o.a. vanuit BIZ-Stadhart) daarvoor in zodat 
er geen extra overheadkosten nodig zijn. Daarmee is een vliegende start mogelijk.  
 
Resultaat deelproject 2:  
Dit deelproject brengt de merkstrategie en het activatieplan uit het “Werkdocument Sociale Meerwaarde Woerden 2020” 
versneld en steviger tot uitvoering. Door de stevigere samenwerking ontstaat structureel meer reuring in de binnenstad.  
   
Deelproject 3: Versterking samenwerking Winkelhart Harmelen ondernemers-eigenaren (€10.000).   
Doelstelling deelproject 3  
De ondernemers van het winkelhart Harmelen(onderdeel Ondernemend Harmelen) hebben behoefte aan meer 
samenhang tussen de ondernemers-eigenaren en activiteiten in het winkelhart van het dorp. Dat is nodig om de nodige 
‘schwung’ en dus vitaliteit in de dorpskern te houden.  
 
Het doel van dit deelproject is om de samenwerking tussen ondernemers-eigenaren in het winkelhart te versterken. Met 
het opstellen van een gezamenlijk actieplan wordt de organisatiekracht binnen het winkelhart vergroot. Zo kunnen in de 
nabije toekomst concrete stappen -de eerste in 2021-  worden gezet in het verder vitaliseren van de dorpskern. We 
verwachten daarmee op duurzame wijze een minimaal voorzieningenniveau te kunnen handhaven, wat het leef- en 
ondernemersklimaat ten goede komt.  
 
Resultaat  
Het resultaat van dit deelproject is een gezamenlijk actieplan. Daarmee gaan de ondernemers met een gezamenlijk doel 
voor ogen een vitale en veerkrachtige toekomst tegemoet in het winkelhart van Harmelen. 
Een procesregisseur wordt hiervoor ingeschakeld.  
 
   
 
Financiën 
Zowel de subsidie als de in deze RIB aangegeven uitgaven budgetten worden meegenomen in de Voorjaarsnota.  
Op basis van de mate waarin de resultaat-indicatoren zijn gerealiseerd stelt de provincie de subsidie vast tot ten hoogste 



het bedrag van de verleende subsidie.  
Het enig risico is dat de subsidie lager kan worden vastgesteld indien we niet voldoen aan de bepalingen en 
verplichtingen, welke zijn verbonden aan de subsidie. 
Of als we de activiteiten of resultaat-indicatoren, waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel realiseren.  
  
 
   
 
Vervolg 
De resultaten van de drie deelprojecten komen beschikbaar in de loop van 2021 en worden gedeeld met de raad.     
  
 
   
 
Bijlagen 
Provinciaal memorandum: Kader aanvraag Pilot vitale binnenstad-dorpskern  D/21/005481 
Ontwikkelagenda 2019-2022                                                                              D/21/005503 (corsanummer 20.020336)  
Raadsinformatiebrief Ontwikkelagenda 2020                                                     D/21/005502 (corsanummer 20R.01069)  
Werkdocument Sociale Meerwaarde binnenstad Woerden 2020                       D/21/005479 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 
20R.01069 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 8 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 
Portefeuille(s)  : Binnenstad 

Contactpersoon : P. Ewalts 

Tel.nr. : 8995 

E-mailadres : ewalts.p@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Update Ontwikkelagenda Binnenstad 2019-2022 

    

Kennisnemen van: de Update Ontwikkelagenda Binnenstad 2019-2022 

 

Inleiding: 
      
Met deze update komt het college tegemoet aan haar toezegging in de raadsinformatiebrief (RIB) van 12 
november 2019 om uw raad jaarlijks een update te geven over de voortgang van de Ontwikkelagenda 
Binnenstad. 
 
Deze update gaat in op:   
1) de participatie van de Vestingraad;  
2) de actualiteit van de Ontwikkelagenda Binnenstad 2019-2022; 
3) de uitvoering van de vijf geprioriteerde punten uit de Ontwikkelagenda;  
4) het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (BKP); 
5) het project Wagenstraat; 
6) overige actualiteiten Binnenstad. 

 

 Kernboodschap van de update 
 
1) De participatie van de Vestingraad 
 
Gemiddeld eens per zes weken komt de Vestingraad bijeen om de voortgang van de Ontwikkelagenda 
Binnenstad te bespreken. Ook wisselen de deelnemende partijen daarbij onderling actualiteiten in de 
Binnenstad uit. 
 
De deelnemende partijen in de Vestingraad zijn: Cultuur 5 (cultuur), de BIZ vereniging Stadshart, het 
Platform Binnenstad (bewoners), het Rijngracht Comité, Koninklijke Horeca Nederland - afdeling Woerden, 
Woerden Marketing; de markten; de gezamenlijke erfgoedorganisaties; Vastgoed vereniging Binnenstad en 
evenementen zijn agenda lid. De gemeente faciliteert de Vestingraad. George Becht, wethouder 
Binnenstad neemt vanuit het college deel. 
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2) De actualiteit van de Ontwikkelagenda Binnenstad 2019-2022 
 
De Ontwikkelagenda Binnenstad telt 75 actiepunten. In principe is dit de totaallijst waarmee in de periode 
2019-2022 gewerkt wordt. In 2019 is de raad geïnformeerd over het keuzeproces in de Vestingraad en de 
opdracht voor de vijf prioriteiten uit de 75 actiepunten (RIB 19R.00830). Daarvoor is de beschikbaar 
gestelde €100.000 aangewend. Voor 2021 zijn een aantal punten toegevoegd aan de agenda (20.020336). 
Deze punten zijn gemarkeerd als zodanig. In de bijlage is de meest recente versie opgenomen.  
 
De stand van zaken Ontwikkelagenda is als volgt:   

 Ongeveer 35% van de punten is in uitvoering of gereed 

 Met ruim 50% van de punten is een start gemaakt. Deze zijn in onderzoek & ontwikkeling               
 Ongeveer 10 punten zijn (nog) niet opgepakt                             

 
Vanwege de onderhavige dynamiek -de actuele stand per punt wisselt voortdurend- wordt volstaan met het 
weergeven van de ontwikkelpunten sec op de Ontwikkelagenda. Hierna volgt de rapportage per prioriteit.  
      
3) De uitvoering van de vijf geprioriteerde punten uit de Ontwikkelagenda 
 
“Normaal” gesproken zouden de vijf prioriteiten in 2020 zijn afgerond. Vanwege de geldende corona-
maatregelen loopt de afronding van een aantal prioriteiten door in 2021. De vijf prioriteiten zijn:  

 Realisering gratis fietsstallingen; 
 Realisatie Rijngracht; 
 Versterken promotie;  
 Herinrichting Kerkplein; 
 Routing (in en naar) binnenstad verbeteren. 

 
Per prioriteit hebben de (intern)projectleiders in 2020 op basis van een plan van aanpak per prioriteit 
toegewerkt naar het resultaat. De leden van de Vestingraad en andere partijen zijn hierbij betrokken. De 
stand van zaken per prioriteit is als volgt: 
 

 Realisering gratis fietsenstallingen  
Door corona zijn er o.a. geen evenementen en is ook het druktebeeld in de binnenstad anders dan 
normaal. Vanwege deze situatie kan deze prioriteit dit jaar niet worden uitgevoerd. De prioriteit is nog niet  
afgerond en zal verder moeten worden meegenomen naar volgend jaar. De ideeën hiervoor zijn gevormd. 
Als pilot zijn tijdelijk extra fietsrekken geplaatst bij de Pompier. Ook is een pilot gevoerd met het 
aanbrengen van witte belijningsvakken. Het hele project zal aanhaken op de uitvoering van het 
parkeerbeleid dat op dit moment met brede participatie ontwikkeld wordt.    
 

 Realisatie Rijngracht 
De rapportage over de Rijngracht is in concept compleet. Op korte termijn zal de bespreking en eerste 
reactieronde bij het Rijngracht Comité plaatsvinden. Het rapport biedt inzicht in welke expertise, mensen en 
middelen nodig zijn om een goed en volledig haalbaarheidsonderzoek te kunnen doen voor een 
businesscase voor het al dan niet realiseren van de Rijngracht. Voor deze vervolgstap zijn geen middelen 
gereserveerd. Met het afronden van de rapportage zijn de prioriteit en deze fase gereed. Het eindrapport 
zal Q1 2021 in eerste instantie worden aangeboden aan het college.      

 

 Versterken promotie 
Vanaf het begin van het jaar is vanuit een landelijk retail innovatielab met dit project gestart namelijk: 
samenwerking op sociale meerwaarde. Als kernwaarden voor de binnenstad zijn vastgesteld: huiskamer, 
sterk karakter, puur en behulpzaam. Doel van deze sociale meerwaarde aanpak is om Woerdenaren meer 
van Woerden te laten houden en aan de binnenstad te binden. De eerste twee kernwaarden zijn al in 
uitvoering met diverse campagnes en acties zoals de “snertweek” en de laatste twee zijn in voorbereiding. 
In januari 2021 is een presentatie van het project sociale meerwaarde aan een breder publiek; voor 
raadsfracties én andere betrokkenen.  
 
Andere deelprojecten binnen de prioriteit ‘Versterken promotie’ die afgerond zijn:  

- Het realiseren van nieuwe (de bruine)  ANWB informatiebordjes bij monumenten; 
- Het aanbrengen van de dichtregels zoals “Glimlach” op de Mandelabrug; 
- Het uniformeren van het beeldmerk door Woerden Marketing in samenwerking met de BIZ-

Stadshart.  
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De prioriteit ‘Versterken promotie’ is hiermee helemaal afgerond voor 2020. In het werkdocument “Sociale 
meerwaarde” staat een uitvoeringsagenda opgenomen met actiepunten op promotie voor de komende 
jaren. Afhankelijk van de beschikbare middelen kan daar wel of niet uitvoering aan worden gegeven.  
 

 Herinrichting Kerkplein 
Een ontwerp voor een spelaanleiding is gereed. Dit ontwerp -een labyrint- is in participatie met kinderen 
gekozen. Het zitmeubilair en groen kunnen nog niet geplaatst worden in verband met corona. Op het 
moment dat dit wel weer is toegestaan, worden de banken met groen besteld en geplaatst. Dat zal in de 
loop van 2021 zijn. Het ontwerp is opgenomen in de bijlage(20.020335).  
 

 Routing (in en naar) binnenstad verbeteren 
De prioriteit routing is gedeeltelijk afgerond. De voetgangersverwijzingen in de binnenstad staan er wel 
weer keurig bij met het uniforme beeldmerk op de routebordjes. Volgende stap is het verwerken van de 
kernwaarden van het project “Sociale meerwaarde” in de buitenruimte. Ook de routing voor fietsers en 
auto’s worden verder uitgewerkt in 2021.  
 
4) Het Beeldkwaliteitsplan binnenstad 
De Vestingraad heeft input geleverd voor de eindversie van het beeldkwaliteitsplan. Het college stelt de 
eindversie begin 2021 vast.  De Vestingraad ontvangt de eindversie die naar het college gaat ter informatie. 
Deze versie gaat ook ter informatie naar de raad. De status wordt na vaststelling door het college 

“toetsingskader” - toetsingskader o.a. voor projecten en acties uit de Ontwikkelagenda van de binnenstad-. Het BKP 

vormt een overkoepelende ambitie voor de binnenstad die we willen bereiken. Het is een “beeldende” rode draad. De 
behoefte hieraan is uitgesproken door de Vestingraad en gemeente.  

Daarnaast is het BKP input én een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie/ omgevingsplan.  

  
5) Het project Wagenstraat 
In het aflopen jaar is hard gewerkt aan een drietal scenario’s voor herinrichting van de Wagenstraat. Dit 
project is gesneuveld in de strategische heroriëntatie en staat de komende jaren “on hold”. Wat niet doorgaat 

bij de Wagenstraat is “één totale reconstructie van de openbare ruimte”.  
Onderzocht wordt welke noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om de 
Wagenstraat veilig te houden. In geval van meldingen of berichten dat zaken onveilig zijn, vindt ad hoc herstel 

plaats. 

 
6) Overige actualiteiten binnenstad 

 Maatregelen en aanpak tijdens en na corona: Gezamenlijk met alle betrokken partijen spant het college 
zich in om de binnenstad tijdens en na corona vitaal te houden. Het college hanteert daarbij als 
vertrekpunt “kijken wat mogelijk is” vanuit gezondheid en veiligheid. Zo hebben horecagelegenheden 
tijdelijk gebruik kunnen maken van leegstaande winkelpanden en meer ruimte beschikbaar voor 
terrasvoering zolang corona duurt tot in 2021.  
Vanuit MKB Nederland zijn alle colleges per brief(oktober) gevraagd volle aandacht te geven aan retail, 
horeca en cultuur in binnensteden. In het recente (november)overleg met de POVW(Platform van 
Ondernemers Verenigingen Woerden) heeft het college kunnen aangeven dat reeds te doen op de 
genoemde onderdelen in de brief te weten: 
- Een actiegerichte aanpak van de binnenstad;  
- De terrasvergunningen zoveel mogelijk op te rekken, zodat ook in de winter de terrassen open 

kunnen blijven;  
- Enige coulance en meedenken in handhaving van regelgeving te betrachten;  
- In de cultuursector vooral op zoek gaan naar de kansen en mogelijkheden. Ontheffingen voor 

theaters en bioscopen zoveel mogelijk toe te staan;  
- Als gemeente het gesprek aan gaan met vastgoed over het treffen van passende tijdelijke 

maatregelen richting huurders.   
 Vastgoedtransacties: In het afgelopen jaren hebben enkele grotere transacties plaatsgehad. Zo zijn het 

Kerkplein, de omgeving Wagenstraat en het oude ABN Amro pand van institutionele beleggers 
overgegaan in Woerdense handen. De eigendomssituatie in de binnenstad verkleurt meer en meer 
naar een lokaal karakter.    

 Leegstand: Was in december 2019 sprake van een laag leegstandpercentage van rond de 5%. Nog 
voor corona steeg dit naar bijna 10%. In coronatijd stabiliseert dit cijfer. Vergeleken met gelijksoortige 
binnensteden steekt de positie van Woerden gunstig af.  
Enkele panden zijn gevuld o.a. op de kop van de Voorstraat bij de haven. Cisca Griffioen vervult daarin 
een belangrijke rol. Zij is als intermediair Retail Vastgoed binnenstad actief bezig met de invulling van 
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panden. Ook in de horeca zijn relatief veel transacties geweest. Spannend en onzeker is wat het effect 
van corona zal zijn op de functies in de binnenstad.   

 Driehoeksoverleg vastgoed, retail BIZ-Stadshart en gemeente: Maandelijks overlegt Cisca Griffioen met 
deze partijen over de voortgang en de verdere aanpak. 

 Herverkiezing BIZ-Stadhart. De BIZ-vereniging pakt dit op in samenspraak met de gemeente.  
 Compact houden kernwinkelgebied: Volgens deskundigen zal in binnensteden de komende jaren 10 tot 

25% van het aantal winkels verdwijnen. Dit nog afgezien van een corona-effect. Hoe dat in Woerden 
uitpakt is ongewis. Het college heeft verkennend gesproken over deze mogelijke ontwikkeling. In de 
komende tijd zal op dit onderwerp nader visie worden ontwikkeld en strategie worden bepaald.          

 Verkiezing beste binnenstad: Woerden zit samen met de gemeente Ede in de finale. Volgens de 
huidige planning zal in maart 2021 de jury een bezoek brengen aan Woerden. In mei zal de winnaar 
bekend worden gemaakt.  

 
 

Financiën: 
Van de prioriteiten fietsenstallingen en routing (in en naar binnenstad) nemen we +/- €15.000 euro in totaal 
mee naar 2021. Voor beide prioriteiten zijn verplichtingen aangemaakt. Deze vallen onder het beschikbaar 
gestelde budget voor de prioriteiten van €100.000 en het betreft lopende opdrachten.   
 

Vervolg: 
In 2021 stelt de gemeente (vooralsnog) geen extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van de 
Ontwikkelagenda Binnenstad. De uitvoering van een aantal genoemde prioriteiten loopt door in 2021. Ook 
eerder in de begroting opgenomen projecten komen in 2021 tot uitvoering zoals het Singelplan en de 
aanpak van het Exercitieveld. Zo gaan in Q1 verschillende scenario’s voor het Exercitieveld naar de raad. 
Het parkeerbeleid voor de Binnenstad zal na vaststelling door de raad worden uitgevoerd.  
In overleg met de Vestingraad zal de gemeente bespreken welke punten van de Ontwikkelagenda mogelijk 
wel opgepakt kunnen worden, waarbij externe financiering of crowdfunding tot de mogelijkheden behoren. 
De financiële situatie van de gemeente leidt vrijwel zeker tot een bijstelling van de ambities. In 2021 volgt 
een nieuwe update van de Ontwikkelagenda.       
 

Bijlagen: 
Ontwikkelagenda 2019-2022                             corsanummer 20.020336 

Ontwerp bank met groen Kerkplein                   corsanummer 20.020335 

Raadsinformatiebrief Ontwikkelagenda 2019    corsanummer 19R.00830 

 

 

 
 

  

Drs. M.H.Brander                                                V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                                            Burgemeester   
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