


Met de ingezette koers voorkomen we juist het beeld en perspectief dat u schetst. De Vitale 
Binnenstad geeft investeringsperspectief aan lokale ondernemers.

Uiteraard heeft de kerngroep haar koers gebaseerd juist ook op de groei van Woerden en 
het toekomstperspectief. 
Als vertrekpunt voor de koers is een analyse opgesteld voor de binnenstad. Alle cijfers, 
trends en actuele kennis en inzichten over de retail wijzen uit dat het aantal m2 in de retail 
in de komende fors in omvang zal afnemen. In Woerden gaat het om 6500m2 en 19%
afname in de retail met name in de modische sector. Concentratie en compact houden van 
de binnenstad acht de kerngroep noodzakelijk zodat de retailondernemers voldoende 
klanten blijven trekken en dus omzet en rendement kunnen genereren. Met gaten in het 
winkelfront kunnen ondernemers geen winkel draaiende houden.

En natuurlijk is er meer nodig om de binnenstad aantrekkelijk te houden zoals u aangeeft. 
Meer dan ooit is een sterke BIZ noodzakelijk. De situatie in de binnenstad vergt 
investeringen en bijdragen van alle partijen ook vanuit de BIZ.
Van belang is met elkaar het gesprek te blijven aangaan en de samenwerking te zoeken 
binnen de eigen geleding en met andere partijen. Dat is wat het kernteam van de Vitale 
binnenstad Woerden 2030 doet; vertegenwoordigers met verschillende achterbannen en 
belangen kijken gezamenlijk naar wat het beste is voor de toekomst van Woerden, voor al 
haar bewoners en bezoekers.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! Mocht u nog vragen hebben kunt u
contact opnemen door een email te sturen naar vitalebinnenstad@woerden.nl.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Ik heb hier als volgt op gereageerd:

Beste [naam],

Het is toch eigenlijk wonderlijk dat via de nieuwsbrief van de BIZ Stadshart er een oproep wordt gedaan om je 
mening te geven over het project Vitale Binnenstad. Dus die mail ik die en nu krijg ik eigenlijk het antwoord 
terug dat het kernteam allang een koers heeft uitgezet.
Raar toch?
Overigens is mijn achternaam [naam] ipv [naam]. Ik mag hopen dat koers van het kernteam wat zorgvuldiger 
uitgezet is.

Groet [naam]

En daar heb ik deze reactie op gekregen

Dag [naam],

Allereerst excuses dat ik je naam verkeerd heb geschreven.

Er is een koers uitgezet inderdaad, waarbij het kernteam, met daarin een afvaardiging van Stadshart, graag 
wil horen hoe hun achterban over de plannen en de koers denkt.
Daarom wordt uw mening op deze koers erg gewaardeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen door een email te sturen naar
vitalebinnenstad@woerden.nl.



Met vriendelijke groet,

[naam]
Projectcoördinator Kernteam Vitale Binnenstad Woerden 2030

Ik wil dit graag delen omdat ik aan alles merk dat er om participatie wordt gevraagd in een visie die al 
vast ligt, dat is toch raar. Daarbij is de visie vooral vanuit de vastgoed ondernemers geschreven en 
niet vanuit bewoners en retailondernemers. In het Parool van afgelopen week stond een artikel waar 
toch een heel ander inzicht over de toekomst van de retail. 

Groet [naam]

[naam]




