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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). 
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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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DATUM 10-11-2020 

AAN Pilot gemeenten versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen 

VAN Toon Verschuren 

DOORKIESNUMMER 0636144376 

ONDERWERP Kader aanvraag subsidie pilot ter versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen 

 

Pilot Versterking Vitale Binnensteden/Dorpskernen 

 

Voorgeschiedenis: 

Door de huidige coronacrisis is de problematiek van een vitale binnenstad of dorpskern wederom urgent 

geworden. We zien een versnelde doorontwikkeling van binnensteden en dorpskernen door het wegvallen van 

een deel van de aantrekkingskracht (o.a. minder detailhandel, minder horeca). Sommige binnensteden en 

dorpskernen dreigen een minimaal voorzieningenniveau te benaderen.  

 

In februari 2018 heeft Provinciale Staten de Retailvisie vastgesteld. In deze Visie wordt een vrij somber beeld 

geschetst van de te verwachten ontwikkelingen in de Utrechtse detailhandel. Vooral de groeiende invloed van 

internetaankopen zal zorgen voor een sterke terugloop van het aantal winkelmeters in met name de middelgrote 

steden. De groeiende bevolking en toenemende bestedingsruimte zouden het verlies aan fysieke winkels niet 

kunnen compenseren. In de Visie werd een tweesporen beleid uitgezet om de effecten van deze ontwikkelingen 

te beperken; het creëren van een “gelijk speelveld” via het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium en een beleid 

gericht op versterking van de bestaande binnensteden. In de Herijking van de PRS/PRV in 2016 was het 

ruimtelijk beleid al aangescherpt door een verbod op het toevoegen van nieuwe winkelmeters buiten – op de 

plankaart – aangewezen (171) winkelgebieden. Bij het beleid gericht op “vitale binnensteden” is nadrukkelijk 

vastgesteld dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten, de retailers en de vastgoedeigenaren. De 

provincie heeft via het Fonds Binnenstedelijke Ontwikkeling met name het processen ondersteunend door 

netwerkvorming en financiële bijdragen.  

 

Tevens biedt de provincie ondersteuning door middel van kennisoverdracht. In 2021 wordt wederom een nieuw 

Koopstromenonderzoek Randstad gestart (net als in 2016 en 2018). Dit onderzoek geeft ook gemeenten inzicht 

in de ontwikkeling van de verschillende koopstromen en de aantrekkingskracht van winkelconcentraties. 

Daarnaast starten we een pilot met het gezamenlijk monitoren (samen de gemeenten Amersfoort en Utrecht) van 

de ontwikkeling van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) om de vinger aan de pols te 

houden en beleidsmatig bij te kunnen sturen. 

 

Uitgangspunten 

De vitaliteit van binnensteden en dorpskernen staat onder druk door de coronacrisis. We starten een pilot met 

drie gemeenten dit jaar en een bredere regeling voor meer gemeenten in 2021. Op deze manier kunnen de 

verschillende gemeente beter het hoofd bieden aan de veranderde omstandigheden rondom de 

aantrekkingskracht van een binnenstad/dorpskern. 

 

Uitgangspunt voor ondersteuning van gemeenten is gericht op (het versterken van ) de samenwerking tussen 

ondernemers, eigenaren en overheid en leidt concreet tot een aanpak ter versterking van de (langjarige) vitaliteit 

van een binnenstad/dorpskern. Die samenwerking is een belangrijke voorwaarde om effectief maatregelen in 

binnensteden/dorpskernen op te kunnen pakken. Voor de pilot is per gemeente EUR 80.000,00 beschikbaar (in 

totaliteit EUR 240.000,00). 



 
 
 
 

2 
 

 

Het betreft hier in eerste instantie een pilot met drie gemeenten. Mede op basis van de pilot wordt een bredere 

regeling opgezet voor 2021, waarin meer gemeenten ondersteund kunnen worden. We gaan in gesprek met 

andere gemeenten om te zien hoe zij zouden kunnen worden ondersteund in de subsidieregeling voor 2021. 

 

 

1. Ondersteunen van de opzet of versterking van een (professionele) samenwerkingsvorm, gericht op de 

vitaliteit binnensteden/dorpskernen 

• Versterken van de organisatiekracht in centrumgebieden (ondernemers, eigenaren, overheid, en 

eventueel andere betrokken partijen) vormt een essentiële voorwaarde om stappen te kunnen zetten in 

de versterking van de vitaliteit van binnensteden/dorpskernen. 

• Door middel van een (professionele) samenwerkingsvorm kan samen gewerkt worden aan het 

versterken van de aantrekkingskracht van binnensteden/dorpskernen, met daarbij aandacht voor de 

mogelijkheden voor clustering van voorzieningen, behoud van een goede mix van functies en niet te 

eenzijdig transformeren (alleen wonen). 

• Een vitale (toekomstbestendige) binnenstad/dorpskern zorgt voor het behoud van het minimaal 

voorzieningenniveau. Dit ter voorkoming van ‘uitholling’, wanneer dorpen/steden uiteindelijk te weinig te 

bieden hebben door minder bezoekers en minder bewoners, en een verdere neerwaartse spiraal. 

• Naast een restrictief beleid op het toevoegen van detailhandel en het delen van kennis en ervaringen 

(leren van elkaar), kan het ondersteunen/ontwikkelen van organisatiekracht een derde belangrijk 

element zijn om te komen tot toekomstbestendige binnensteden/dorpskernen. 

 

2. Verstrekken van een subsidie van EUR 80.000,00 voor drie pilot-gemeenten 

• Met het beschikbare bedrag per gemeente kunnen we op korte termijn gaan werken aan versterking van 

de vitaliteit van binnensteden/dorpskernen. Juist daar waar de gevolgen van de coronacrisis direct 

voelbaar zijn en waar actie urgent is. 

• Door te werken met drie pilot-gemeenten kunnen we zien of de ondersteuning ter versterking van de 

samenwerking tussen overheid, ondernemers en eigenaren tot zichtbare resultaten leidt. Het vormt de 

opstap voor een bredere ondersteuning in 2021. 

• Met de inzet van bovengenoemde subsidie is de verwachting dat een gemeente binnen 1 jaar komt tot 

een (versterkte) manier van samenwerken komt (bijvoorbeeld Stichting, Verenging (van Eigenaren), 

Ondernemersfonds, BIZ, of andere vormen), die als doelstelling heeft het versterken van de vitaliteit 

(toekomstbestendigheid) van de binnenstad/dorpskern en werkt volgens een concreet 

actieplan/stappenplan. 

• De versterkte manier van samenwerking moet concreet leiden tot een resultaat, bijvoorbeeld in de vorm 

van een - gezamenlijk - actieplan, stappenplan, plan van aanpak, maatregelenpakket, 

binnenstadsagenda, voorstel voor versterking binnenstad/dorpskern, etc. In zo’n plan nemen alle 

betrokken partijen deel en wordt de verantwoordelijkheid voor acties/concrete maatregelen gedeeld. 

• Met een bedrag van EUR 80.000,00 kan een aanzienlijke stap gezet worden in de versterking van de 

samenwerking bijvoorbeeld door capaciteit in te huren om dit soort processen van versterkte 

samenwerking te begeleiden of ondersteunen. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om procesgeld. 

• We kiezen er bewust voor om de uitgangspunten van dit kader niet heel strak en heel gericht op te 

zetten, maar gemeente ook aanzienlijk vrijheid te geven om zelf in te schatten waar de ondersteuning 

het meeste tot zijn recht zou kunnen komen. De gemeenten beschikken over de meeste kennis van de 

lokale marktpartijen. 

• In het verleden is er vanuit het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling ook ondersteuning geweest 

voor versterking van de structuur van binnensteden/dorpskernen (Zeist, Houten, Nieuwegein). De focus 

van dit programma ligt nu vooral op de versnelling van de woningbouw. Bij het omzetten van 

detailhandel naar woningen ligt de betrokkenheid van dit programma wel voor de hand. Naar 

verwachting is dit meer in de fase van een concreet stappenplan. 



De Ontwikkelagenda binnenstad Woerden 2019-2022 
 

NR THEMA WAT? 

1 Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Realisatie Rijngracht 

2 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Uitbreiding Stadsmuseum 

3 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Herstellen gracht rondom Het Kasteel 

4 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Herstellen historische gevels 

5 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Accentueren historische kwaliteiten (uitlichten gevels, 
informatieborden, wandelroutes) 

6 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Ontwikkeling kelder van Het Klooster tot ontmoetings- en 
ontwikkelingsplek jeugd   

7 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Ontwikkeling tuin Petruskerk 

8 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Uitbreiden overnachtingsmogelijkheden 

9 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Ontwikkeling 'Huiskamer van de binnenstad' 

10 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Herinrichting Kerkplein 

11 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Wandelpad vestingwerken 

12 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Ontwikkeling recreatieve en culturele arrangementen (Dagje uit) 

13 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Verrijken aanbod ontspannings- en vrije tijdsvoorzieningen  

14 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Versterken promotie (VVV, Woerden Marketing, Stadshart) -relatie 
met punt uit coalitieakkoord: Versterken merkenbeleid op basis van 
visie op Woerden 

15 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Versterken C5 (o.a. Cultuur Platform Woerden) 

16 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Inzetten op permanente (culturele ) attractie met regionale/ (inter) 
nationale uitstraling  

17 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Vergroten foyer van Het Klooster in samenhang met reconstructie 
Wagenstraat.  

18 Evenementen 
Opstellen complete activiteiten- en evenementenkalender 

19 Evenementen 

Stimuleren nieuwe evenementen in zomermaanden / terugkerende 
culturele manifestaties 

20 Evenementen 
Voorzieningen evenementenlocaties op orde brengen.  

21 Wonen 
Herijken beleid wonen in de binnenstad 

22 Wonen 
Stimuleren transformatie naar woningen buiten kernwinkelgebied 

23 Wonen 
Vergroenen binnenstad  

24 Wonen 
Toevoegen van speel- en sportvoorzieningen  

25 Wonen 
Stimuleren duurzaam wonen 

26 Wonen 
Actieve bestrijding van verval  

27 Detailhandel 
Veranderen van kernwinkelgebied in bestemmingsplan.  



28 Detailhandel 

Versterken van boodschappenfunctie (modernisering Albert Heijn, 
toevoeging nieuwe supermarkt)  

29 Detailhandel 
Uitwerken foodconcept Wagenstraat 

30 Detailhandel 
Opstellen brancheringsplan en kwaliteitsmatrix kernwinkelgebied 

31 Detailhandel 
Opstellen acquisitieplan 

32 Detailhandel 
Actieve leegstandbestrijding 

33 Detailhandel 
Aanstellen centrummanager 

34 Detailhandel 
Stimuleren startende ondernemers  

35 Detailhandel 
Gastvrijheidsprogramma binnenstad 

36 Detailhandel 
Afstemming openingstijden 

37 Detailhandel 
Uitwerking Wagenstraat en Nieuwstraat (grootschalige, doelgerichte 
goederen)  

38 Horeca 
Verankeren horecakerngebied 

39 Horeca 
Opstellen terrassenbeleid 

40 Horeca 
Uniforme regelgeving en handhaving  

41 Horeca 
Herijken horecastructuurvisie (irt nieuwe bestemmingsplan)  

42 Horeca 
Stimuleringsbeleid terrassen  

43 
Bereikbaarheid en 
routing 

Uitwerking autoluwe binnenstad (creëren van autolussen, straat 
parkeren verwijderen, capaciteit parkeergarages vergroten,  oplossing 
laden en lossen) 

44 
Bereikbaarheid en 
routing 

Onderzoek parkeertarieven 

45 
Bereikbaarheid en 
routing 

Realisering gratis fietsenstallingen 

46 
Bereikbaarheid en 
routing 

Oplaadpunten elektrische fietsen en auto's 

47 
Bereikbaarheid en 
routing 

Routing binnenstad verbeteren 

48 
Bereikbaarheid en 
routing 

Aantrekkelijkheid toegangswegen vanaf station en snelwegen richting 
binnenstad vergroten 

49 
Bereikbaarheid en 
routing 

Verbindingen tussen woonwijken en centrum centraal stellen en 
versterken 

50 Algemeen 

Oprichten permanente visiegroep/ stuurgroep Binnenstad (o.a. 
signaleren en wegnemen praktische en beleidsmatige knelpunten) 

51 Algemeen 
Nieuw beleid voor de binnenstad met voldoende flexibiliteit 

52 Markten 
Gezamenlijke promotie markten  

53 Markten 
Combineren themamarkten met weekmarkt 

54 Markten 
Positioneren markten: visie  

55 Woerden 650 jaar 

Feest -en programmering- voor en door bewoners en ondernemers 
met beperkt budget 

56 

Duurzaamheid, 
Innovatie, 
toekomstbestendig  

Aandacht voor afval en milieubelasting 



57 

Duurzaamheid, 
Innovatie, 
toekomstbestendig  

Aandacht voor klimaatadaptatie 

58 Openbare ruimte 
Motie zit- en speelelementen Kerkplein december 2018  

59 Openbare ruimte 
Totaal lijst werkzaamheden Openbare Ruimte 

60 Detailhandel 
Detailhandel, horeca op verdieping (zie ook horeca) 

61 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Ontwikkelen van avond- en nachtleven in de binnenstad 

62 
Bereikbaarheid en 
routing 

Binnenring: Onderzocht wordt of de toegang tot de binnenstad voor 
fietsers toegankelijker kan worden door voorrang van binnenring af te 
halen. 

63 
Bereikbaarheid en 
routing 

Aanpak fietsknelpunten en het verbeteren van de fietsinfrastructuur 
o.a. in en om het centrum heeft prioriteit in de uitvoering van het 
verkeersmaatregelenplan. Benutting financieringsmogelijkheden 
provincie en andere overheden 

64 
Bereikbaarheid en 
routing 

Ontheffingen beleid Rijnstraat 

65 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Door ontwikkelen zomerse kaasmarkten 

66 
Verbinding met Poort 
van Woerden 

Opstellen visie en plan over de ontwikkeling van de Poort van 
Woerden en verbinding via Stationsgebied. 

67 
Verbinding met Poort 
van Woerden 

Definiëren projectopgave Wagenstraat 

68 Algemeen 
Het verenigen van vastgoedeigenaren binnenstad Woerden  

69 Algemeen 
Het vormen van een visie op de binnenstad vanuit vastgoed 

70 
Cultuur, recreatie en 
toerisme/ Algemeen 

Maken van handleiding en Visual van de nieuwe binnenstad -> 
beeldkwaliteitsplan 

71 
Bereikbaarheid en 
routing 

Havenstraat = fietsstraat !!! 

72 

Algemeen/ 
Duurzaamheid, 
Innovatie, 
toekomstbestendig  

Iedereen doet mee!'/inclusief beleid (inclusieve binnenstad)  

73 

Duurzaamheid, 
Innovatie, 
toekomstbestendig  

Verduurzaming binnenstad 

74 Algemeen 
Ruimtelijk stedenbouwkundige kwaliteit binnenstad (borging) 

75 
Cultuur, recreatie en 
toerisme 

Goede faciliteiten voor cultuur  

 
 

 
 
 
 
 



Nieuwe punten op Ontwikkelagenda vanaf 2021 
 

76 

Duurzaamheid, 
Innovatie, 
toekomstbestendig 

 
Warmtetransitie binnenstad 

77 

 
Openbare ruimte 
  

 
Verlichten landmarks binnenstad 

78 Erfgoed, cultuurhistorie  

 
Gevelboekje met inspiratie voor opknappen gevel en herstel 

79 

Duurzaamheid, 
Innovatie, 
toekomstbestendig  
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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   

  

 
 

 



Resultaten
Retailinnovatielab

Sociale Meerwaarde
Woerden



Inhoud

1 Toelichting Retailinnovatielab Sociale Meerwaarde
2 Toelichting resultaten Stappenlan
3 Hoe verder



Retailinnovatielabs

De retail innoveert op veel terreinen; op straatniveau in winkelgebieden, in de winkels en op gemeentelijk 
niveau. De Retailagenda heeft de afgelopen periode met de sector innovaties realiseren en met iedereen 
delen. Onderzoek stimuleren, toepassingen ontwikkelen voor de retail en kennis vergroten. Met de 
Retailinnovatielabs willen we die doelen realiseren. In die ‘laboratoria’ krijgen kleine lokale initiatieven een 
grote meerwaarde door ze landelijk op te schalen. Het motto van de labs is ‘leren door te doen’. Elk lab heeft 
zijn eigen lokale focus. 

Binnen de Retailagenda zijn er 5 thematische Retailinnovatielabs uitgevoerd:
• Gastvrije binnenstad, hoe zorg je dat de binnenstad een gastvrije beleving is voor haar bezoeker
• Future proof retail waarbij de focus lag op skills van medewerkers en ondernemers
• Sociale meerwaarde en DNA, wat maakt een winkelgebied betekenisvollers
• Loyaliteit, hoe ontwikkel ik een loyaliteitsprogramma waar mee ik meer bezoekers bindt aan mijn 

winkelgebied 
• Smart Distributie en buy local, is het haalbaar om een collectief lokaal online platform te ontwikkelen met 

slimme distributie

Vanuit de learnings van de labs tot heden hebben we een stappenplan gemaakt die winkelgebieden helpt 
om een retailinnovatielab op te zetten.



Retailinnovatielab Sociale Meerwaarde

In dit lab worden winkelgebieden geactiveerd om meer te doen met de merkstrategie en sociale interactie. 
Om relevant te zijn en te blijven zal de functie van fysieke winkelgebieden moeten verschuiven van een 
verzamelplaats van verkooppunten naar een gebied voor sociale interactie. Het gaat hierbij om immateriële 
waarde. Deze waarde is stabieler dan financieel-economische waarde en zal in de toekomst steeds vaker 
doorslaggevend zijn voor mensen om een winkelgebied te bezoeken. 

De vraag die in dit lab centraal staat is: “Hoe kunnen winkelgebieden door een hogere sociale meerwaarde 
vanuit het eigen DNA beter economisch presteren?”.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden volgen 4 gemeente de stappen uit de toolkit Sociale Meerwaarde. 
Deelnemende gemeenten zijn
• Hilversum
• Woerden
• Oss
• Breda



Uitleg Retaillab – Rene Hendriks

https://www.retailinsiders.nl/updates/bericht/hoe-komen-mensen-naar-jouw-
winkelgebied

Sociale meerwaarde: 
Merkstrategie voor succesvolle winkelgebieden

https://www.retailinsiders.nl/updates/bericht/hoe-komen-mensen-naar-jouw-winkelgebied


1. Kaders afbakenen voor sociale meerwaarde

2. Vaststellen en keuze focusgroepen

3. Formuleren merkbelofte

4. Toetsen van de haalbaarheid van de merkbelofte

5. Merkstrategie en Merkactivatie-plan

5 Stappen



Stap 1 Kaders en uitgangspunten Woerden

Algemeen
De functie van de fysieke winkelgebieden verschuift meer en meer naar een sociale interactie. 
Om toekomstbestendig te zijn zullen we als Woerdense binnenstad meer moeten gaan inzetten op sociale 
meerwaarde in plaats van financieel voordeel, service, gemak, beleving en entertainment. 
Een mix van functies is nodig om Woerden als aantrekkelijke shopstad te blijven zien. 
Een duidelijke positionering welke de belofte waarmaakt is nodig om betekenis te geven aan de identiteit en 
reputatie.

Kaders Woerden
De huidige functie van Woerden is een middelgroot winkelgebied met een beperkte regionale functie. We bieden een 
combi tussen dagelijkse boodschappen daarmee hebben we een boodschappenfunctie voor Woerdenaren die in of 
dichtbij het centrum wonen. Daarnaast kent de binnenstad ook een winkelaanbod dat voorziet in de niet-dagelijkse 
aankopen en een ruim horeca aanbod. Dit aanbod is bij uitstek geschikt om verder uit te bouwen naar een grotere 
sociale meerwaarde voor de regio. Woerden is een stad met dorpse allure. We willen aantrekkelijk en relevant blijven 
voor Woerdenaren.

Uitgangspunt
Voor Woerden is de sociale meerwaarde een doel bij de positionering en het beheer van het 
winkelgebied. Er is nog veel werk te verzetten als het gaat om een heldere duidelijke positionering 
die de sociale meerwaarde weergeeft. 



KADERS VAN 
WOERDEN

• Middelgroot winkelgebied

• Beperkte regionale functie

• Dagelijkse boodschappen

• Niet-dagelijkse aankopen

• Ruime horeca

• Stad met dorpse allure

• Belangrijkste doelgroep zijn de Woerdenaren zelf



Stap 2 Sociale motivatieprofielen Woerdenaren

Focusgroepen
De focusgroepen die we in Woerden zien zijn een combinatie van B en C profielen.

B-profiel
Zien winkelen als gezamenlijke activiteit met gezin of vrienden. Gevoelig voor gezelligheid en gastvrijheid, 
evenementen en faciliteiten voor kinderen, familie en vrienden. Voorkeur voor gebieden met een combi 
van dagelijkse boodschappen en recreatief winkelen. Staan open voor meehelpen bij sociale activiteiten 
en evenementen.

C-profiel
Hebben een brede belangstelling. Belangrijk criterium voor deze groep is authenticiteit. Voorkeur voor 
kleinschalige winkels en speciaalzaken. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Zelf ontdekken en ervaren is voor 
deze groep belangrijk.



DNA VAN DE 
WOERDENAAR

• B-profiel:

• Zien winkelen als activiteit met gezin of vrienden

• Gevoelig voor gezelligheid & gastvrijheid

• Evenementen en faciliteiten voor kinderen, familie en 
vrienden.

• Voorkeur voor gebieden met combi tussen dagelijkse 
boodschappen en recreatief winkelen.

• Helpen graag bij sociale activiteiten en evenementen

• C-profiel:

• Brede belangstelling

• Vinden authenticiteit belangrijk

• Voorkeur bij kleinschalige winkels en speciaalzaken

• Kwaliteit voor kwantiteit

• Vinden zelf ontdekken en ervaren belangrijk



Stap 3 & 4 Merkbelofte Woerden

De belangrijkste waarde bepalende factor voor een succesvol en sociaal winkelgebied is de reputatiewaarde 
voor haar gebruikers. Deze reputatiewaarde begint voor een winkelgebied bij het formuleren van een
merkbelofte. De merkbelofte omschrijft wat de onderscheidende waarde is van een winkelgebied. Het is de 
impliciete belofte van het winkelgebied aan de gebruikers. Een merkbelofte heeft alleen betekenis als deze 
ook als waardevol wordt ervaren door haar gebruikers en deze onderscheidend is ten opzichte van andere 
centra. Er moeten daarom scherpe keuzes worden gemaakt over wie je wilt zijn. Want wie kiest wordt 
gekozen. Aspecten als gezellig, bruisend en hip zijn te algemeen en bieden daarmee geen toegevoegde 
waarde.

Een Merkbelofte moet 
- Aansluiten bij de focusgroep
- aansluiten op de sociale kernmerken van de omgeving
- Je kunnen waarmaken voor nu en in de toekomst



Stap 3 & 4 Merkbelofte Woerden

Vele van de stakeholders en belanghebbenden zijn in de 
loop der jaren betrokken geweest bij het opstellen van één 
van de vele onderzoeken en plannen die (direct dan wel 
indirect) gerelateerd zijn aan de binnenstad. In deze 
documentatie vinden we een schat aan informatie over de 
binnenstad die we kunnen gebruiken voor de merkbelofte.

Op basis van een analyse van deze verschillende 
documenten hebben we het 'Visieblad Woerden' 
samengesteld. Een samenvatting waarin de belangrijkste 
waarden en eigenschappen terugkomende die het 
centrum van Woerden worden toebedeeld. Deze waarden 
en eigenschappen beschrijven de identiteit van Woerden 
en zijn bouwstenen voor de te vormen merkbelofte. 





MERKWAARDEN

• HUISKAMER Een binnenstad die aanvoelt als een 
huiskamer: gastvrij, gezellig, knus, dorps, toegankelijk, 
laagdrempelig, warm, vertrouwd, ontmoeten en 
centraal (in de regio).

• STERK KARAKTER Een binnenstad met een sterk 
karakter: sfeervol, eigen(wijs), eigenzinnig, compleet 
(en meer), groen en water, vesting, cultuur en 
historisch, optimistisch.

• PUUR Een binnenstad die puur is: echt, oprecht, 
streekproducten uit het groene hart, ambachten en 
authentiek.

• BEHULPZAAM Een binnenstad waar  men 
behulpzaam is: gemoedelijk, betrokken, bekwaam 
(kennis), samenbrengen, zorgzaam, vriendelijk en 
verbinden.



Stap 3 & 4 Merkbelofte Woerden

POSITIONERING WOERDEN BINNENSTAD
De sfeervolle huiskamer van de regio.
Een historische plek binnen de singels waar
gastvrijheid en betrokkenheid van Woerdenaren
centraal staat. Maak kennis met de ambachtelijke
regionale streekproducten. Dompel jezelf onder in
het eigenzinnige en pure karakter van de
binnenstad. Woerden maakt van elke ontmoeting
iets bijzonders..

WOERDEN BELOOFT JOU
een sfeervolle stad met een 
eigenzinnige historie in het groene hart



Sociale meerwaarde update 
Woerden; de actie-campagnes



Uitvoeringsprogramma

Organisatie
BIZ Stadshart - Marketing Kerkplein - Woerden Marketing ism
gemeente 

Onderscheid naar korte en lange termijn acties

Korte termijn
- Campagnelijnen op basis van de 4 kernwaarden
- Prioritering van de actielijnen genoemd onder Stap 5 



Doel:

• Bezoekers het gevoel geven dat ze (weer) 

welkom zijn.

• Bedanken voor hun aankoop/bezoek.

• Leuk dat je ook online lokaal shopt!

• Op gastvrije manier bezoekers wijzen op de 

daluren.



Doel:

• Positief verhaal vertellen

• Op ‘eigen’ wijze de 1,5 meter verkondigen

• Stukje gastvrijheid

• Huiskamer gevoel, stukje van jouw huiskamer 

in de stad.

• “Woerden maakt van elke ontmoeting iets 

bijzonders”



Doel:

• Ondernemers een gezicht geven en hun verhaal vertellen.

• Sociale meerwaarde van de binnenstad benadrukken in deze verhalen.

• Woerdenaren een beetje meer van hun stad én de ondernemers laten 

houden.

• #shoplokaal #eetlokaal #genietlokaal stimuleren

• cross-selling bevorderen

Middelen:

• Posters met daarop de aankondiging, dat we die verhalen gaan vertellen. 

• Posters langs de weg, met de gezichten van winkeliers

• Korte filmpjes over de ondernemers (YouTube kanaal)

• Social media

• Als you tube kanaal een beetje gevuld is > Persbericht

• Het verhaal in 5 vragen in de winkel of etalage van de winkeliers

#HARTVEROVERENDVERHAAL





De binnenstad is een optelsom van alles.

Deze optelsom figuurlijk weergegeven op 

insta.

De ondernemers, de historie, de 

gebouwen, de singel, de gezelligheid. Puur, 

behulpzaam, huiskamer en het sterke 

karakter:  Zo vertellen we elke keer een 

stukje en past het allemaal in elkaar.

Dit doen we niet alleen voor de 

bezoekers, maar ook voor de 

ondernemers zelf. Stukje ‘we doen het 

samen’ gevoel creëren. 



Volgende week gaat de eerste digitale StadsPost eruit. In 
deze nieuwsbrief komen alle vier de merkwaarden aan bod:

• HUISKAMER Hier zit het ‘m vooral in de toon. Warm, 
toegankelijk, alsof we buren/familie zijn.

• STERK KARAKTER Verhaal van winkelier, een 
historisch verhaal. Ook het in de schijnwerpers zetten 
van een route/speurtocht die al te krijgen is bij VVV 
bijvoorbeeld, gericht op gezinnen.

• PUUR Een Woerdens product in de etalage.

• BEHULPZAAM Stukje crowd management:  Tippen 
wat de daluren zijn bijv. Maar ook: de dit-wil-je-echt-
niet-missen aanbiedingen op een rij.  >> Elke 
winkelier komt in aanmerking om zo’n aanbieding aan te 
leveren. Wij zullen voor elke nieuwsbrief 4-6 
ondernemers benaderen.



DE VOLGENDE STAP

Elke merkwaarde pakken we één voor één op, 

d.m.v. campagnes:

• HUISKAMER Een warm welkom bieden. 

>> Leuk dat je er weer bent! 

• STERK KARAKTER Winkeliers een gezicht geven 

en hun verhalen vertellen.

>> #HartveroverendVerhaal

• PUUR Bijzondere Woerdense producten letterlijk 

op een voetstuk plaatsen.

• BEHULPZAAM



TO DO

• Bestaande evenementen gaan we bijschaven, zodat ze 

nóg beter passen bij de kernwaarden van Woerden

• Nieuwe evenementen in samenwerking met andere 

partijen. >> Singelkunst, een sport evenement.

• Op korte termijn kleinschalige out-of-the-box reuring, 

om zo mensen te verrassen en hen langer in de stad ‘vast’ 

te houden.

• Zit-elementen > Wij willen je kussen is tijdelijke budget-

oplossing. Later mooie kussens ontwikkelen. Verder zit-

speel-groen elementen op Kerkplein. Is in ontwikkeling, 

loopt vertraging op door Corona.

• Educatief > Idee is om Woerdense schrijver Tosca Menten 

een Dummie-de-Mummie-achtig verhaal te laten schrijven 

óver de geschiedenis van Woerden.

• Welkomst-box > Deze een nieuwe invulling geven. Of een 

tasjes-actie voor nieuwe wijken.



BREDER DAN 
BINNENSTAD

• Samenwerking tussen Woerden Marketing, Het Plein 

en BIZ Stadshart Woerden beter dan ooit.

• Blijft niet binnen de singels, wordt breder getrokken 

dan alleen de binnenstad.

• Wordt gewerkt aan gezamenlijke branding, eenduidig 

logo.



ZOU IEDERE STAD NIET STIEKEM
WOERDEN WILLEN ZIJN?



Stap 5  Merkstrategie en activatieplan

Woerden kent prachtige evenementen waar Woerdenaren trots op zijn en samenkomen. Op 
het gebied van cultuur, muziek, markten en festivals is er voor ieder wat wils. De volgende 
evenementen hebben potentie om aan te sluiten bij de merkbelofte en het uitgangspunt 
sociale meerwaarde: Woerdense Vakantieweek, Koeiemart, Boerenmarkten, 
Straattheaterfestival, Graskaasdag, Fashion event, Akoestival en Kunstpark en het nieuwe 
evenement dat in 2022 wordt gevierd: 'Vier met ons mee 650 jaar Woerden'. Door deze 
evenementen vanuit de merkbelofte te versterken voegen zij waarde toe aan de sociale 
meerwaarde van het centrum. Voorbeelden hiervan zijn: 

Versterken huidige 
evenementen
Boerenmarkten

Stel een kraam, met een vrij te 

besteden budget van € 1.000, 

beschikbaar voor bewoners of 

ondernemers. Zij mogen deze kraam 

zelf inrichten. De voorwaarde van de 

activiteit is dat deze meerwaarde geeft 

aan de sociale interactie in de 

binnenstad. Men kan zich hier online 

voor aanmelden. Op de 5 origineelste 

ideeën kan gestemd worden. 

Fashion Event

Om de sociale meerwaarde van het event 

te versterken kan iedereen zelf 

deelnemen. Men kan zich inschrijven voor 

de modeshow en eigen tweedehands 

kleding showen die ze willen verkopen. 

Daarnaast wordt een side event 

georganiseerd in winkels voor kledingruil. 

Mensen ruilen onderling kleding zodat 

deze een tweede leven krijgen.

Ontwikkelen nieuwe evenementen

Sportclubs 'take-over' binnenstad 

Woerden heeft een rijk verenigingsleven. Met een sport-festival in de binnenstad van 

Woerden kan dit verenigingsleven samenkomen. Denk aan een mini-olympische spelen 

in de binnenstad van Woerden, waar alle onbenutte ruimte in het teken staat van sport. 

Op deze wijze wordt zowel de gezondheid van de bewoners gestimuleerd als de sociale 

interactie. De ruimte van de binnenstad wordt op een ludieke manier benut waardoor de 

sociale meerwaarde wordt vergroot. Een event geschikt voor het hele gezin. 



Stap 5  Merkstrategie en activatieplan
Het versterken van de huidige activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten rondom 
de merkbeloften vormen gezamenlijk de basis van het merkactivatieplan. Hieronder volgen 
voorbeelden hoe deze activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de sociale meerwaarde van 
het centrum. 

Social media 

De social media kanalen van 

Stadshart Woerden en Beleef 

Woerden hebben kunnen versterkt 

worden door gezamenlijk verhalen uit 

te dragen van locals en hun kijk op de 

merkbeloften van Woerden. 

Daarnaast wordt geadviseerd om de 

namen van de kanalen te laten 

aansluiten op elkaar en de 

merkbelofte.

Welkomstpakket bewoners

Het welkomstpakket voor nieuwe 

Woerdenaren bestaat al, maar wordt 

uitgevoerd door een externe partij. 

Belangrijk is dat de stakeholders van 

de binnenstad eigen regie kunnen 

voeren. Dan kan het pakket 

uitgebreid worden met:een vrijkaartje 

voor een stadstour met het Gilde, 

ambachtelijke producten met 

verhalen van de ondernemers en 

andere eigenzinnige acties.

Versterken huidige 
marketingcommunicatie

Evenementenkalender 

Er zijn diverse online event 

kalenders en er is een offline 

kalender. Om de offline kalender 

nog meer in lijn te brengen met de 

merkbelofte zetten we er vragen op. 

Zo kunnen mensen in de kroeg het 

gesprek met elkaar aangaan (naar 

het voorbeeld van Picknick 

theezakjes). De online kalenders 

worden samengevoegd tot één. Dit 

zorgt voor een eenduidige 

communicatie. 

Banieren en gedicht

De banieren ''welkom in Woerden'' en 

de gedichtzin op straat dragen bij aan 

de beleving van de binnenstad. Op 

welke plekken kan de buitenruimte nog 

meer worden aangekleed met een 

warm welkom? Denk aan eigenzinnige 

beelden en quotes.

Ontwikkelen nieuwe marketingcommunicatie

Gastvrij Promoteam Woerden

Met bewoners als ambassadeur voor 

je stad vertel je het échte lokale 

verhaal en betrek je de sociale 

omgeving. Door een promoteam in te 

zetten op evenementen in de 

binnenstad creëer je gastvrijheid voor 

de bezoeker en sociale binding 

tussen de bewoners.

Online bewoners community

Bewoners in beweging brengen is het 

doel. Laat hen meedenken en mee-

ontwikkelen aan plannen voor de 

binnenstad. Via een online platform 

kunnen zij initiatieven indienen. Denk 

hierbij aan een samenwerking met het 

platform Indebuurt Woerden.

Educatief programma

Om bewoners van Woerden al vanaf 

een jonge leeftijd te betrekken bij de 

beleving van de stad wordt een 

educatief programma opgezet 

waarbij ze spelenderwijs kennis 

maken met alle ins- en outs. Denk 

aan een historische 

kinderspeurtocht.



Stap 5  Merkstrategie en activatieplan
Versterken huidige buitenruimte en producten

Horeca 

De horeca van Woerden draagt sterk 

bij aan de sociale meerwaarde in de 

binnenstad. De betrokkenheid van 

bewoners bij de horeca kan versterkt 

worden door een stadsbrede pubquiz 

te organiseren met als thema horeca 

Woerden. Daarnaast kun je een 

gezamenlijke picknick organiseren 

waar iedereen welkom is om aan te 

schuiven. 

Zelfstandige winkels 

Vele winkels in Woerden zijn 

zelfstandig, de eigenaar staat zelf 

achter de toonbank. Dit verhaal moet 

uitgedragen worden zowel via 

marketingcommunicatie als door de 

etalages van groep ondernemers 

herkenbaar in te richten. Verder moet 

zelfstandig ondernemer-schap

gestimuleerd worden en 

ambachtelijke producten in de 

etalages worden uitgelicht. Denk aan 

een creatieve conceptstores en een 

Groene Hart ambacht warenhuis.

Theater 't Klooster

Theater 't Klooster is een begrip in 

Woerden. Men komt hier bij elkaar 

voor cultuur en muziek. Dit mag 

nog sterker uitgedragen worden 

door dit zichtbaar te maken in de 

buitenruimte en op andere locaties 

in de binnenstad.

Ontwikkelen nieuwe buitenruimte en producten

Zit- en speelelementen 

Huidige bankjes kunnen worden 

voorzien van kussens en in de 

openbare ruimte worden diverse zit-

en speelelementen toegevoegd om 

de sociale interactie in de binnenstad 

te bevorderen.

In(/out)door DNA foto expositie 

Om bezoekers van de binnenstad 

langer vast te houden en ze een 

een extra ervaring te bieden naast 

het winkelen, is er een foto-

expositie te zien in de etalages van 

het centrum. Een foto-expositie met 

het DNA van Woerden als 

uitgangspunt. 

Singelkunst

De singel van Woerden wordt benut 

voor sociale meerwaarde door in te 

zetten op singelkunst. Woerdenaren 

maken hierdoor samen een wandeling 

langs de singels en ontmoeten elkaar.

Out of the box reuring 

Door, net als op diverse stations, 

piano's (of andere instrumenten) in 

de stad te plaatsen, komen mensen 

met elkaar in contact en staan ze 

even stil. Het stimuleert de 

levendigheid van de plek en 

mensen raken met elkaar in 

gesprek. Denk ook aan een 

boekenspot waar je boeken kunt 

ruilen. Tevens kan een leegstaand 

pand worden ingezet voor de piano 

en workshops voor woerdenaren, 

gericht op gezinnen.



Prioritering van de actielijnen genoemd onder Stap 5 
update 28 augustus 2020
1. Sociale media: ongoing. Eerste filmpje op youtube volgt binnenkort met Marit van de damesmodezaak Coco

2. Banieren en gedichtregels (loopt), koppelen aan signing, het project prioriteit routing van Vestingraad (projectleider Martijn 
gemeente). 

3. Zit- en speelelementen (o.a. Kerkplein) vanwege corona opgepakt na 1 september. 

4. Singel kunst. Dit is een event wat tijd kost in voorbereiding. Voor nu wel buitenactiviteiten in gang zetten ook vallend onder 
punt 5. On hold voor een jaar. Wel een partij zien te vinden die dit wil gaan organiseren. 

5. Reuring: Out of the box, piano, boekenkast. Er gebeurt veel momenteel. Actie(Patricia Stadshart) is bijvoorbeeld “Smaak met 
vermaak” en “Onder de bomen” ipv Woerdense Vakantieweek. Aanhaken ook bij activiteiten van Het Klooster.  

6. Welkomspakket of tasjesactie actie Stadshart en Kerkplein voor nieuwe bewoners Defensie-eiland on hold. 

7. Educatieve programma’s: speurtocht; gezond eten voor jongeren doelgroep. Tosca Mentes is gevraagd voor boek. De 
speurtochten zijn geïnventariseerd.  

8. Gastvrij promotieteam. Dat loopt via de inzet van de Stadsgidsen (Het Gilde). In december laten we dit onderwerp terugkomen 
rond sint- en kerstperiode. Frank en Patricia geen hierover brainstormen.  Verder is dit een actie voor allen. Dit is een overall punt 
en loopt door alle projecten heen. 

9. Versterken bestaande evenementen en andere acties worden als going concern beschouwd. 

Algemeen: de campagnes richten zich vanwege de huidige situatie vooral op de eigen bewoners en directe regio en minder op 



-Vervolg- Prioritering van de actielijnen genoemd onder Stap 5 

Algemeen: de campagnes richten zich vanwege de huidige situatie vooral op de eigen bewoners en directe regio en minder op 
België en Duitsland. 

De volgende 4 punten zijn niet geprioriteerd: 
- Foto Expo
- Evenementenkalender afspraken over bundeling van kalenders zijn in onderzoek (Kitty, Natasja)
- Local stories: campagne loopt via Stadshart, Kerkplein en Woerden Marketing
- Bewonerscommunity. Deze actie ligt bij het bewonersplatform.

+ betrekken stakeholders.
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