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 De ‘Agora’  

het hart van de stad als place to be in de regio! 



De binnenstad is ….. 

Huiskamer van de stad 

Banenmotor! 

Wonen, werken, winkelen, 
verblijven 

Van ons allemaal 

Brandpunt van de regiofunctie 

Sociaal-economisch 
kloppend hart 

Podium 

Cultureel en sociaal shoppen 



!"#$%&'($)''"*'+),$#)'(-)*./($&-0)

!"#$""%&'&()*+*,*+$*+&!&&-*#*).+/&0)

1.++*+2$3425%6/%3,,*%.+/&!&7"+8$.*2&*+&23,*+93+/&)

:5*+-3%*&%".,$*&!&27**%&*+&;2*%).8*+.)*3"<)

1*%*.=-33%9*.4&*+&53%=*%*+&!&%3+4)66%>33%4*&)

?*@3,*+#.A=&6+4*%+*,*%28935&!&86++*8$.*&,*$&4*&=#3+$)

B3%=*$.+/&!&4*&;)*%=665<&)3+&3#&43$&,66.2&)



Cultuur & Evenementen 
Cultureel en sociaal beleven 

Facilitéren 
infrastructuur on 
brand events 

Publieksevenementen 

‘altijd wat te doen’ en ‘marketing van de 
stad’ 



Stadsprogrammering/ruimtelijke ontwikkeling 
Kleiner, compacter en spannender 

Handel & horeca – vrije tijd 
& cultuur 

Beeldkwaliteit 

Aanpak leegstand 

Kwartieren 
Bestemmingsplan 

Transformatie 

Wonen in de binnenstad 

Van vissen naar jagen     

Horecanota 
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Openbare ruimte 
Sfeer, aankleding en ‘serviceniveau’ 

Kwaliteit Sfeer en ‘serviceniveau’ 

Spelaanleidingen 

Kwartieren 

Kluisjes 

Groen !! 



Bereikbaarheid & Parkeren 
Als randvoorwaarde en als service 

Vindbaarheid 

Ring helder en connected Fietsenstallingen 
Routing parkeren 



Uitvoeringsagenda  “De Arnhemse Binnenstad binnen 
bereik”      
    
•! Monitoring Parkeren: meten om te kunnen sturen op 

parkeerstromen 
•! Kwaliteit parkeren in stappen omhoog: Rozet en Musis 

garage 
•! Meer aandacht voor transferia: opknappen zuid, 

onderzoeken IPKW en ? 
•! Pilot flitsparkeren: kiss and ride 
•! Venstertijden voetgangersgebied: minder 

verkeersbewegingen binnenstad 
•! Fietsparkeren Arnhem Centraal: verbeteren kwaliteit en 

toegankelijkheid 
•! Parkeren als loyaliteitsinstrument: Sparen voor 

parkeren met Dit is Pas Arnhem 
•! Ook de Korenmarkt beter bereikbaar; oversteek en 

doorgang verbeteren 
     



Innovatie & Collectief 
Loyaliteit en klantenbinding. Het kloppend hart van de regio. 

Samenwerking 

    Samen één ‘bijenkorf’ Lokaal (digitaal) platform 

Ondernemerschap 
versterken Ambacht 

Sociaal en cultureel 
winkelen 





Marketing  
De ‘verkoop’ van al dat moois! 

Binnenstad hart van de stads-DNA 

Marketing is kiezen 

Eigen verhalen 
vertellen 

Eigen verhalen 

Gastvrij 

On- en offline 
sociale 
ontmoeting 
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Platform Binnenstad Arnhem 

…!als volwaardige 
gesprekspartner voor de gemeente 

Platform 
Binnenstad Arnhem 



Raad		
van		

Advies	

Cultuur		&		
Evenementen	

Stadsprogrammering	
Programma en samenhang 

Openbare	ruimte	
Sfeer, aankleding en service	

Platform	Binnenstad	Arnhem:	
Regiekamer	van	de	binnenstad	

			Bereikbaarheid		
&		Parkeren	w						e							r							k							g							r							o							e							p							e							n	

Team Stadsregie 
Rollen	/	competenties:	

• 	Over	all:	Regisseur	-	strategie,	programmering,	fondswerving		
• 	Facilitair:	Huismeester,		vergunningen,	citydressing,	..	

• 	‘HR’:	Verbinder	-	bouw	community ondernemers,	vormen	collectief,		
			samen	leveren	pay-off ‘Arnhem’	offline	en	online,	evenementen	

• 	Klant/bezoeker	:	Marketeer	-	marketing,	communicatie,	profilering,		
			campagnes	

• 	Administratie:		boekhouding,	secretariaat,	ondersteuning	

 
• 	Controller	

 

Innovatie	
&		Collectief	

Bestuur PBA 

OKA – CCA – KHN-A – HORA  
CNA – VECA – GWA  

Gemeente	

Arnhem6811	

RBT-KAN	

Marketing	



Géén 5 fte, maar  
wel 5 competenties! 

Zetels bezet door  
afgevaardigden namens directe   

stakeholders 

Uitvoeringsorganisatie  
- professionals 

Werkgroepen:  multi- 
disciplinaire teams van  

mensen uit de praktijk –  
‘PPS op de werkvloer’ 

The	place	to	be	

…breed	gedragen,	integraal	
	en	professioneel	

‘Externen’, ambassa- 
deurs, spiegelen 

ambulante handel, bewoners,  
gebiedsvertegenw., … 

Direct en weder- 
zijds advies 



De	uitvoeringsagenda		

•  Acties	en	Projecten	

•  Actoren	en	Partners	

•  Budget	

•  Planning	
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MATCHEN	MIDDELEN	EN	AMBITIE!	
	

De	uitdaging	


