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Onderwerp: 

Update nota Kloppende Binnenstad 

Kennisnemen van: 

Proces om te komen tot een update van de nota "de Kloppende Binnenstad", welke in 2015 is vastgesteld. 

Inleiding: 

In het Bestuursakkoord 2017 is de actualisatie van de nota "de Kloppende Binnenstad", de visie op 
supermarkten structuur en visie op de horeca opgenomen. Aan uw raad is de toezegging gedaan om u op 
de hoogte te stellen van het plan van aanpak rond de update van de nota Kloppende Binnenstad. In 
februari bent u via een RIB op de hoogte gesteld van de eerste ideeën over de aanpak. Recent is gestart 
met een groep stakeholders die mee gaat schrijven aan de update en zijn procesafspraken gemaakt. 

Kernboodschap: 

Het uiteindelijk doel van het proces is om te komen tot een update van de nota de Kloppende Binnenstad 
en om een aantal realiseerbare acties voor korte, middellange en lange termijn te 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 er een beter (kwalitatief en realiseerbaar) 
actieplan en wordt de onderlinge samenwerking tussen de partners versterkt. 

Eindresultaat is een kort en krachtig product, met een heldere koers op basis waarvan onder andere de 
gemeente Woerden en betrokken stakeholders haar bijdragen (in financiën en menskracht) en keuzes 
mede kunnen bepalen. De overige kenmerken van de visie zijn 

» heldere uitnodigende ontwikkelingsrichting voor de binnenstad 
» duidelijke visie op verantwoordelijkheden en samenwerking 
» richtinggevend voor acties, projecten, verzoeken en verdere beleidstukken 

De schrijfqroep 
De schrijfgroep bestaat uit afgevaardigden van Stadshart Woerden, Cultuur, Woerden Marketing, Horeca 
Woerden, Binnenstadbewoners, Vastgoedeigenaren en het Rijngrachtcomité. 
De gemeente faciliteert met een procesbegeleider en met de accountmanager binnenstad. 
Wethouder Hans Haring blijft nauw betrokken bij het proces. De gemeente is eindverantwoordelijk voor 
proces en inhoud. Uiteindelijk zal uw raad beslissen over het eindproduct. 

Kaders 
De nota de Kloppende Binnenstad is vertrekpunt en de focus ligt voornamelijk op het economisch 
functioneren van de binnenstad. De binnenstad is het gebied binnen de singels. 



Inhoud 
Qua inhoud gaat de update in ieder geval in op: 

» Positionering en profilering Binnenstad (doel en doelgroep); 
» Wat voor retail willen we in de binnenstad en wat is het kernwinkelgebied? Hoe versterken we het 

kernwinkelgebied met nieuwe functies om meerwaarde te creeëren en mogelijkheden voor langer 
verblijf? 

« Het belang van cultuur en de publieke ruimte voor de economie van de binnenstad; 
» Horeca - input is het door onderzoeksbureau BRO op te stellen onderzoeksrapport over de 

Woerdense horeca (klaar in 2017, zie hieronder); 
» Supermarkten - input is het rapport 'visie supermarktenstructuur Woerden' van DTNP (2016); 
» Markten en standplaatsen; 
» Versterken van de organisatiegraad Binnenstad; 
« Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met inclusie. 

Horeca 
De horecastructuurvisie (BRO - augustus 2010) van de gemeente Woerden geeft de wenselijke structuur 
weer voor de horeca tot 2015. De visie biedt de kaders voor het horecavestigingsbeleid voor de gehele 
gemeente. De afgelopen zes jaar is de horeca veranderd. Recente ontwikkelingen en trends komen niet in 
de huidige visie aan de orde, zoals winkels die willen worden omgedoopt tot horecazaken, de vraag naar 
horeca op bedrijventerreinen en de ruimtelijk en economische impact van veranderingen in het bestaande 
aanbod. 
Naar aanleiding van het Bestuursakkoord 2017 is een opdracht verstrekt aan onderzoeksbureau BRO voor 
een aanvullend onderzoeksrapport op de Horeca structuurvisie. In dit onderzoeksrapport c.q. advies dient 
de binnenstad van Woerden als startpunt te worden genomen. 
Welke (nieuwe) kaders zijn goed voor de economie en de leefbaarheid van de binnenstad? Welke 
ontwikkelingen buiten de binnenstad (op bedrijventerreinen, wijken, buitengebied) hebben een slechte 
invloed op het economisch functioneren van de binnenstad? 
In het onderzoeksrapport dient ingegaan te worden op horecatrends (in relatie tot ontwikkelingen in 
binnensteden) en dient een aantal uitgangspunten als toetsingskader meegegeven te worden. Tevens dient 
geadviseerd te worden hoe wenselijke ontwikkelingen gestimuleerd kunnen worden. 
Het op te stellen onderzoeksrapport wordt gebruikt als input voor de update van de nota 'de Kloppende 
binnenstad'. 

Financiën: 

De kosten voor het opstellen van de update Kloppende Binnenstad zijn voorzien in de Begroting 2017, ter 
uitvoering van het Economische Actieplan. De kosten voor het opstellen van de actualisatie 
horecastructuurvisie ē 9.500,-- wordt opgevoerd in de bestuursrapportage, zoals vermeld in het 
Bestuursakkoord 2017. 

Vervolg: 

29 mei startbijeenkomst - proces afspraken 
Juni - september schrijven aan update van de nota met de schrijfgroep 
September concept-nota delen met achterbannen 
14 november behandeling door de commissie 
30 november behandeling door de gemeenteraad 
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