
Aandacht voor 
de binnenstad

Met een kernteam, bestaande uit Vestingraad, Stadshart Woerden, Koninklijke Horeca Nederland, Vastgoed binnenstad 
Woerden en de gemeente is een programma uitgewerkt voor 2030. Een visie waarin we samenwerken en verder kijken 
dan het individuele belang. Want samen vormen we het aanbod en hebben we invloed op de sfeer, beleving en toekomst 
van Woerden.

Nederlandse binnensteden staan al langere tijd onder druk. Door toename van onlineverkopen, natuurlijke 
krimp en vergrijzing. In Woerden lijkt de impact relatief laag, maar toch blijkt uit onderzoek een krimpopgave van 
19%. Daarmee ontstaat een gezonde basis om te ondernemen. Ook heeft corona de afgelopen twee jaren grote 
impact gehad op het functioneren van de binnenstad. Een goede balans tussen retail, horeca, cultuur, wonen en 
ontmoeten wordt steeds belangrijker. Gelukkig zijn partijen in Woerden zich bewust van deze opgave en gestart 
met een visie voor 2030. Behalve vastgoed en ondernemers is de gemeente een cruciale partner om de binnen-
stad van Woerden toekomstbestendig te houden.

Waar staan we nu?
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Wat hebben we nodig?

De visie voor de Woerdense binnenstad kan alleen worden uitgevoerd met commitment van de gemeente om vanuit deze 
inzet Woerden in 2023 (en verder) te transformeren naar een binnenstad die ertoe doet.

“Samen werken is ook samen investeren. Dat willen wij, maar dat kunnen we niet zonder de 
gemeente. Samen blijven werken aan een aantrekkelijke en inclusieve binnenstad, die altijd de 

moeite waard is om te bezoeken. Wij geloven in de kracht van samenwerking!”
aldus uw binnenstadspartners

Samen hebben we de opgave voor de binnenstad opgepakt: een interessante en passende invulling van het winkelaan-
bod. Aanbod dat elkaar versterkt en reden geeft tot bezoek. Daarbij zijn de instrumenten en een passende strategie 
uitgewerkt, inclusief investeringsopgave, om in 2030 nog steeds interessant te zijn.

Wij gaan ervan uit dat ook de gemeente deze opgave omarmt en samen met ons mee investeert om deze uitdaging 
in de komende jaren aan te gaan. Samen met jullie gaan wij het gesprek na de verkiezingen graag aan.

VESTINGRAAD

Wonen, ontmoeten, winkelen, beleven, verblijven en werken hebben 
een plek in de binnenstad nodig. Een gebied dat in de loop der tijd 
anders is ontwikkeld en gegroeid dan waar nu en de komende jaren 
behoefte aan is.

Volgens analyse en onderzoek is er een verwachte krimpopgave van 
het commerciële aanbod van 19%. Dit is een gezamenlijke opgave 
voor alle partijen.

Samenwerken vanuit belangrijke stakeholders

 Ondernemers (incl. horeca en cultuur)

 Vastgoedeigenaren

 Gemeente


