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Onderwerp: 

Update Kloppende Binnenstad. 

Kennisnemen van: 

Plan van aanpak om te komen tot een update van de nota Kloppende Binnenstad. 

Inleiding: 

Aan uw raad is de toezegging gedaan u op de hoogte te stellen van het plan van aanpak rond de Update 
van de kloppende binnenstad. 

Kernboodschap: 

In de maanden februari en maart vinden binnenstadgesprekken plaats met besturen van organisaties die 
de Binnenstad kloppend houden. De gesprekken gaan over successen, ambities en het te organiseren 
Binnenstad Debat. Het Binnenstad Debat vindt medio april plaats. 

Uiteindelijk doel van dit proces: een update van de Nota Kloppende Binnenstad en een aantal realiseerbare 
acties voor korte, middellange en lange termijn formuleren waar we als partners met elkaar mee aan de 
slag gaan om Woerden nog aantrekkelijker te maken. Door het verbinden van de verschillende kennis- en 
belevingsniveau's ontstaat een beter (kwalitatief en realiseerbaar) actieplan en wordt de onderlinge 
samenwerking tussen de partners versterkt. 

Ambitie: In 2022 heeft Woerden 650 jaar stadsrechten. Dit willen we vieren met de titel Beste Binnenstad. 

Financiën: 

De kosten voor het organiseren en stimuleren van initiatieven zijn opgenomen in het budget Economisch 
Actie Plan - Vitale Binnenstad. 

Vervolg: 

Eerste gedachten 
Het Plan van Aanpak moet geen opgelegde aanpak zijn, maar juist één waar de diverse partners ook 
enthousiast van worden en tijd in willen steken. Het proces en inhoud moet flexibel genoeg ingestoken 
worden, dat het kan wijzigen omwille van draagvlak. 



In oktober 2013 is De Weelde van Woerden georganiseerd. Geïnspireerd door sprekers van buiten 
Woerden zijn diverse ideeën naar voren gebracht om (de binnenstad van) Woerden te versterken, die door 
aanwezigen werden opgepakt om nader uit te werken. De bijeenkomst heeft ook input geleverd voor de 
Nota de Kloppende Binnenstad. 

Idee is hier een vervolg aan te geven onder de naam: 'De Kracht van Woerden'. 
Onderwerpen zijn: 
1. Het Verhaal van Woerden (onze doelgroep en ons Merkpaspoort). Hoe kunnen we de binnenstad 

verder ontwikkelen vanuit dit startpunt? 
2. Hoe ziet de compacte en complete binnenstad er uit en wat betekent dit? Welke functies kunnen we 

(waar) toevoegen? 
3. Cultuur is de motor voor een aantrekkelijke stad. Hoe kunnen we deze motor benutten? 
4. Gastvrij ontsloten. Hoe kunnen we krachten bundelen om Woerden op de kaart te zetten? 

De exacte werkvorm volgt na de eerste gesprekken met stakeholders en facilitator, maar belangrijke vragen 
zijn: 
» Wat kan een ieder inbrengen om initiatieven tot een groter succes te brengen? 
« Wat heb je nodig van de Gemeente Woerden? 

De diverse stakeholders benoemen uiteindelijk de ambities c.q. hoofdopgaven. De acties/inspanningen, de 
trekkers en de planning komen of direct of in een vervolg aan bod. 

Extra 
Een open podium voor frisse ideeën en nieuwe acties organiseren in bijvoorbeeld een leegstaande winkel. 
Bewoners en bezoekers kunnen hier volgens de methode 'Ideeënbrouwerij' ideeën uitwerken tot concrete 
initiatieven. 
Op deze manier komen we aan frisse ideeën, zicht op initiatiefnemers en daadwerkelijke uitvoering. 
Voor de uitwerking hiervan wordt de Belangenvereniging Binnenstadbewoners en Hart voor Woerden 
benaderd. 

Naast input voor het Debat levert het input voor een Wijkagenda voor de Binnenstad zoals andere 
Wijkplatforms reeds gemaakt hebben. Meerwaarde is ook de kans op persoonlijke gesprekken. 

Planning 
Alle input wordt verwerkt in een update van de Nota, die in Q4 gereed is. Aan acties kan direct een gevolg 
gegeven worden. 

Bijlagen: 

De secretaris 

drs. M.H.J. vi 

De burgeme 

en MBA 


