Actieplan centrum Hardenberg
Samen kleuren we het centrum.
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H1 Het nieuwe winkellandschap
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Hardenberg centrum
Het centrum van Hardenberg is belangrijk. Naast dat het
centrum de economische motor is van de stad, bepaalt
het ook in belangrijke mate de identiteit van de stad. Veel
mensen voelen zich ermee verbonden en het gaat hen aan
het hart. Het centrum van Hardenberg is letterlijk een centrale plek in de stad waar mensen aankopen doen, elkaar
ontmoeten, uitgaan en zich vermaken. Het centrum met haar
voorzieningen bedient de eigen inwoners van Hardenberg.
Tegelijkertijd heeft het Hardenbergse centrum aantrekkingskracht op inwoners van buiten de kern Hardenberg en zelfs
van buiten de gemeente.

“Het stadshart van Hardenberg is
het visitekaartje van de regio!”
Het nieuwe winkellandschap
Zoals veel plaatsen in Nederland kent Hardenberg een fijnmazige winkelstructuur. Winkels zijn vooral geconcentreerd
in het centrum. En juist in het winkelen is grote verandering
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gaande. De consument heeft veel digitale mogelijkheden om
zich te oriënteren en digitaal aankopen te doen. Daarnaast
verandert de leeftijdsopbouw van de Hardenbergse bevolking. Vergrijzing zorgt voor een ander bestedingspatroon
met minder retail, maar met meer zorg en wellness. Ook zal
de consument minderen op zijn uitgaven. Deels door een
krappere portemonnee en deels omdat hij liever iets anders doet met zijn geld. Trends als delen, maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en ecologisch en biologisch
kopen, worden steeds duidelijker zichtbaar. Dit leidt tot een
fundamentele verandering van het koopproces. Op het
internet is een veel groter aanbod 24-uur beschikbaar. En
niet zelden goedkoper en effectief bij je thuis gebracht. Deze
veranderingen dwingt de retailbranche om na te denken over
de toekomstige rol en functie van winkels en winkelgebieden.
(bron: Shopping 2020, De Nieuwe Winkelstraat).
Impact op Hardenberg
De druk van het veranderend winkellandschap is ook in het
centrum van Hardenberg voelbaar. Het aantal bezoekers
in het Hardenbergse kernwinkelgebied is gedaald. Ook
de koopkrachtbinding is gedaald, wat betekent dat meer
Hardenbergers hun dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen

doen in andere plaatsen. De teruglopende bezoekersaantallen zijn ook terug te zien in de parkeeropbrengsten van de
gemeente. Als gevolg van dalende bezoekersaantallen en
bestedingen is de winkelleegstand in Hardenberg de laatste
jaren toegenomen.
Maar ondanks de dalende bezoekersaantallen en de toenemende leegstand presteert Hardenberg centrum relatief goed
ten opzichte van andere centra van gemeenten in de provincie. Dit bevestigt dat Hardenberg nog altijd een belangrijke
centrumfunctie in de regio heeft. Daarbij trekt de regio Vechtdal in de zomerperiode veel toeristen die ook het centrum
van Hardenberg bezoeken. Het bewijst dat het centrum van
Hardenberg het op veel punten goed doet. Sinds 2007 heeft
het centrum zich ontwikkeld vanuit het Masterplan Centrum
Hardenberg. Er zijn diverse voorzieningen gerealiseerd op
het gebied van wonen, winkelen, openbare ruimte, onderwijs, cultuur en parkeren die het centrum kwalitatief hebben
versterkt. Het centrum beschikt nu over een zeer ruim pakket
aan voorzieningen waarmee een impuls aan het kernwinkelgebied is gegeven.

Samenwerken vanuit een actieplan
Maar er is geen tijd voor stilstaan, want stilstand leidt tot
achteruitgang. Van groot belang is dat het centrum van
Hardenberg anticipeert op de veranderingen in het winkellandschap en deze als kans gaat beschouwen. De genoemde ontwikkelingen die het centrum van Hardenberg raken,
vragen om eigentijdse aanpak en voortdurende vernieuwing
om het publiek te blijven aanspreken. Een aanpak waarin de
consument centraal staat.
De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg, inclu
sief de Handelsvereniging Stad Hardenberg (verder: SCSH)
die de belangen van de ondernemers in het centrum

behartigt, en de gemeente Hardenberg hebben het initiatief
genomen om de actieve partijen in het centrum bij elkaar te
brengen om de noodzakelijke samenwerking te initiëren. In
een werkgroep is de afgelopen maanden intensief gewerkt
aan een actieplan voor het centrum. Dit actieplan centrum
Hardenberg beschrijft de acties en maatregelen die de
samenwerkende partijen willen inzetten om het centrum van
Hardenberg te versterken.
Door middel van een verkennende analyse is het economisch
functioneren van het centrum in beeld gebracht. Vanuit dat
vertrekpunt is in gezamenlijkheid gewerkt aan visie, opgaven,
doelstellingen en speerpunten voor een sterker en toekomst-

bestendig centrum. Met deze visie en doelstellingen als basis
is interactief toegewerkt naar een actieplan, met concrete
acties.
Leeswijzer
Om te weten wat je moet doen, moet je weten wat het
gezamenlijke doel is, de stip op de horizon. Hoofdstuk 2 gaat
in op het toekomstperspectief van Hardenberg in 2020. Om
dit te bereiken is duurzame samenwerking in het centrum
essentieel. Hoofdstuk 3 beschrijft de samenwerkingsorganisatie. Hoofdstuk 4 gaat in op de speerpunten en prioriteiten
in het actieplan. Hoofdstuk 5 ten slotte geeft een overzicht
van alle acties.

“In 2020 wil Hardenberg een centrum
zijn waarin beleving centraal staat. ”

Winkelaanbod centrum
Dagelijks		 22%
Mode & Luxe		
43%
Vrije tijd		
9%
In/om huis 		
8%
Detailh. overig
3%
Leisure
7%
Diensten 		
8%
---------------------------------Totaal wvo: 27.869 m2
Bron: Locatus, 2014
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H2 Hardenberg shopping 2020

8

De consument staat centraal
De hedendaagse consument is kritisch en heeft in de regio
veel keuzemogelijkheden van verschillende aard en schaal.
Steden beconcurreren elkaar al lang niet meer op (winkel)
aanbod alleen. Natuurlijk spelen zaken als bereikbaarheid
en parkeren een rol. Maar de consument laat bij zijn keuze
veel meer zaken meewegen. Winkelen is in veel gevallen
niet meer het hoofdmotief om het centrum te bezoeken.
De verschillende motieven leiden tot verschillende behoeften bij de consument. Dit varieert van boodschappen doen
(basisbehoefte) tot beleving (‘place to be’). De bewoner wil
een compleet pakket aan voorzieningen in de nabijheid van
een prettige woonomgeving. En de bezoekende consument
zoekt sfeer en beleving bovenop een compleet en gevarieerd
aanbod om het winkelen aangenaam te maken. Horeca en
evenementen spelen hierin een belangrijke rol. Maar ook
gastvrijheid en openingstijden.
De blik moet nu veel meer dan in de afgelopen jaren gericht worden op de kwaliteit, uitstraling en beleving van het
bestaande aanbod en de openbare ruimte en minder op
uitbreiding. Het gaat anno 2015 en in de toekomst om hoe
de consument het centrum ervaart en verleid wordt om
naar Hardenberg te komen. Om in Hardenberg ook in de
toekomst een goed functionerend centrum te hebben, moet
worden ingezet op maatregelen, waarbij de gebruiker centraal staat. Anders gezegd, de strijd om de consument wordt
gevoerd en Hardenberg kan en wil daarin niet achterblijven.
Kansen voor het centrum
Het centrum van Hardenberg biedt alle kansen om aan die
consumentbehoeftes te voldoen. Er is een stevige basis om
op voort te bouwen. Het voorzieningenniveau is ruim en het
centrum is schoon, heel en veilig. Het streven is nu om het
centrum compleet, compact en comfortabel te maken. En
aanvullend inspelen op de (nieuwe) behoefte van de consument aan beleving. Het centrum van Hardenberg wil zich
9

verder ontwikkelen naar een aantrekkelijke verblijfsplek waar
beleving centraal staat. Om de regionale positie op het vlak
van winkelen en uitgaan te verstevigen, moet Hardenberg
vanuit de eigen identiteit haar onderscheidend vermogen
vinden en vermarkten.
Blik op 2020
Om het centrum van Hardenberg in de toekomst succesvol
te laten zijn, is het van belang een heldere visie te hebben.
Vanuit het programma ‘De Nieuwe Winkelstraat 2020’ heeft
INretail - brancheorganisatie voor winkelondernemers - 5
typen winkelgebieden onderscheiden waar de consument in
2020 winkelt. Deze vijf gebieden schetsen een inspirerend
beeld hoe rond 2020 ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen in de markt en hoe klanten te bewegen naar winkels
te komen. In 2020 wil Hardenberg een mix bieden van 2
typen gebieden: Service & Shop en Surprise & Shop. Hardenberg beoogt voor het centrum meer te zijn dan een plek
van alleen boodschappen doen, Het centrum zou ook een
plek moeten zijn van winkelen, verrassen en langer verblijven:
‘Beleef & Shop’.
Voor de winkeliers, vastgoedeigenaren, gemeenten en
andere partijen is de uitdaging om vanuit deze visie op het
centrum van Hardenberg in 2020 in goede samenwerking
de Hardenbergse binnenstad proactief aan de veranderingen aan te passen. Het centrum van Hardenberg heeft alle
kracht en potentie om mooi te blijven kleuren en om een
sterke centrumfunctie te blijven vervullen. Maar wel alleen
als collectief de handschoen wordt opgepakt. Door met een
open blik naar de uitdagingen te kijken, voorop de golf te
gaan staan en kansen en uitdagingen te zien. Het beoogde
resultaat is een sterk functionerend, vitaal en toekomstbestendig centrum met meer bezoekers, langere verblijfsduur,
meer bestedingen, een toename van waardering en minder
winkelleegstand. Dit vraagt continue inzet op en in het centrum, vanuit een goede samenwerking en met gerichte inzet
van middelen en capaciteit op speerpunten.

Hardenberg 2020: beleef & shop
Hardenberg is een kern die vanuit de kracht van haar
lokale en regionale verzorgingsfunctie twee werelden
kan verenigen: service dicht bij huis èn verrassend voor
de regioconsument. Dus boodschappen doen (supermarkten, foodspeciaalzaken en luxe broodjeszaak),
goed ontsloten en voldoende parkeren gecombineerd
met op doel- en funshoppen gerichte mode- en vrijetijdswinkels, horeca, museum en uitgaansvoorzieningen
(bioscoop, theater).
Ontmoeten, terugkeren en langer verblijven zijn de kernwaarden. De voorwaarde daarvoor is een breed pakket
aan voorzieningen, een aantrekkelijke openbare ruimte
en trekkers (winkels, horeca en leisure) die onderscheidend zijn en een beeldbepalend en imagoverhogende
rol vervullen.
Op winkelvlak zijn speciaalzaken in de food net als
mode, schoenen en sport en woninginrichting speciaalzaken hier gevestigd. Daarbij passen ook brandstores,
pop-up stores, creatieve en ambachtelijke ondernemers
en een afhaalpunt. De avondhoreca (brasserie, eetcafé
en restaurants) verlengen de verblijfsduur na een dagje
winkelen. Vooral in het weekend betekent dit dat de
openingstijden van winkels en horeca op elkaar aansluiten.
Aanvullende (servicegerichte) fysieke voorzieningen
(openbaar toilet, oplaadpunt, kinderopvang, fietsenstalling etc.) en marketing (website, apps, loyaltycard,
ibeacons-aanbiedingen) en evenementen voor diverse
doelgroepen versterken het gevoel bij de consument
dat hij van harte welkom is.

H3 Samenwerken aan een sterk centrum
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Actieplan vliegwiel voor samenwerking
Dit actieplan is een vliegwiel voor een duurzame samenwerking in het centrum van Hardenberg. Alleen gezamenlijk
kleuren we het centrum van Hardenberg. Alle partijen die
actief zijn in het centrum van Hardenberg zijn gebaat bij
een beter economisch functioneren van het centrum. Een
goede samenwerking tussen deze partijen is essentieel om
de uitdagingen waar het centrum van Hardenberg voor staat
voortvarend aan te kunnen pakken. Hierbij is wederzijds
vertrouwen en commitment cruciaal.

Natuurlijk zijn er verschillende belangen, maar alleen door
samenwerking kunnen we de klanten van het centrum
van Hardenberg goed bedienen en wordt het centrum van
Hardenberg sterker. De intentie van samenwerken is om met
kennis van en respect voor elkaars belangen de collectieve
krachten van Hardenberg te ontwikkelen.
De samenwerking stopt niet bij het afronden van dit actieplan. Sterker nog, dit actieplan is een vliegwiel voor duurzame samenwerking.

VvE vastgoedeigenaren

Banken

Stichting recreatie & toerisme

O.M.A. Horeca

Stichting centrummanagement
Centrummanager
Gemeente Hardenberg

Schema 1: Samenwerking ‘Sterk Centrum Hardenberg’

11

Weekmarkt
Ondernemersstartpunt

Het vraagt immers om daadkrachtige uitvoering met continue aandacht, regie, monitoring en bijstelling. Het vraagt ook
om betrokkenheid van alle ondernemers in het centrum. Alle
belanghebbende partijen hebben een verantwoordelijkheid
in de uitvoering en de continue en intensieve samenwerking.
Hiervoor is een professionele samenwerkingsorganisatie
ingesteld, welke in het schema is weergegeven.

“De intentie van samenwerken is om
met kennis van en respect voor elkaars
belangen de collectieve krachten van
Hardenberg te ontwikkelen.”
Samenwerkingsorganisatie
Het hart van de samenwerkingsorganisatie wordt gevormd
door de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg
(SCSH). De SCSH vervult een sleutelrol in het voeren van
regie op de uitvoering van het actieplan. De SCSH stelt een
binnenstadsmanager aan die namens de SCSH de operationele regie en verantwoordelijkheid van het actieplan op
zich neemt (zie kader). De SCSH en de binnenstadsmanager
stellen operationele werkgroepen in rondom de speerpunten. Deze werkgroepen gaan gericht met actiepunten uit
het actieplan aan de slag. Deelnemers in de werkgroepen
kunnen komen uit de in het schema genoemde organisaties.
De integrale monitoring en bespreking van de voortgang en
uitdagingen hierin vindt plaats in een breed overleg met alle
stakeholders.

H4 Speerpunten van het actieplan
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“Door middel van geslaagde, verrassende en terugkerende
evenementen kan het centrum van Hardenberg naam
maken en mensen naar de stad trekken.”
Vier belangrijke thema’s
Binnen de gemeente Hardenberg worden de uitdagingen
met betrekking tot het economische functioneren van het
centrum voortvarend aangepakt. De acties en opgaven waar
de partijen in het centrum samen aan willen werken zijn
ondergebracht in 4 thema’s.
1.
2.
3.
4.

Compact centrum & leegstand;
Centrumbeleving & marketing;
Parkeren;
Organisatie & samenwerking.

De acties en opgaven binnen deze thema’s zijn verschillend
van karakter. Ze zijn fysiek/ruimtelijk, organisatorisch en marketingtechnisch van aard.
Compact centrum & leegstand
Hardenberg streeft naar een compleet, compact en comfortabel centrum. Hardenberg wil inzetten op het versterken van
het centrum door het aantrekken van trekkers en het vergroten
van het aanbod met vernieuwende retailconcepten en (super)
speciaalzaken. Om de mogelijkheden voor vermaak, ontmoeting en beleving te vergroten, wordt het aanbod van niet-winkelfuncties, zoals leisure en horeca, vergroot. Door concepten
met toegevoegde waarde aan te trekken, ontstaat een completer en aantrekkelijker centrum. Hardenberg wil vernieuwende en creatieve ondernemersinitiatieven stimuleren. Dat kan

13

op vele manieren worden gefaciliteerd; door het beschikbaar
stellen van leegstaande winkelpanden, gerichte acquisitie,
marketingcampagnes, prijsvragen en/of huurarrangementen.
Het aantrekken van nieuwe ondernemers die het centrum van
Hardenberg verrijken, gaat hand in hand met het faciliteren
van een compact kernwinkelgebied, waarin overaanbod wordt
vermeden. Het aanbod aan winkelvastgoed moet weer in lijn
komen met de consumentenbestedingen. Met een compacter kernwinkelgebied zal de leegstand verminderen. Kansrijke panden aan de rand of net buiten het kernwinkelgebied
kunnen in een consumentbehoefte voorzien door een samenspel van kwaliteitswinkels met speciale producten en goede
service, horeca, ambachten en winkelformules die niet passen
in het kernwinkelgebied. Tevens kunnen ze een broedplaats
zijn voor startende ondernemers. Niet levensvastbare panden
buiten het kernwinkelgebied kunnen een functietransformatie
ondergaan naar bijvoorbeeld wonen. De gemeente stelt in
samenwerking een nieuwe detailhandelsvisie op waarin de
consequenties voor de ruimtelijke structuur van het centrum
worden opgenomen. De doelstelling is het winkelvastgoed in
Hardenberg op de goede plekken aan te bieden.
Centrumbeleving & marketing
Zoals gezegd gaat de consument meer en meer op zoek naar
beleving in plaats van doelgericht winkelen. Het bieden van
beleving en verrassing is een centraal thema. Dit kan door

onder andere evenementen, cultuur, vrijetijdsvoorzieningen,
gastvrijheid en een aantrekkelijke openbare ruimte.
Door middel van geslaagde, verrassende en terugkerende
evenementen kan het centrum van Hardenberg naam maken en mensen naar de stad trekken. Bij centrumbeleving en
marketing speelt gastvrijheid een cruciale rol. Gastvrijheid zorgt
voor klantenbinding en een prettige beleving van het centrum.
Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze welkom zijn en dat
ze graag weer terugkomen. Uniformiteit in openingstijden van
winkels en voorzieningen speelt daarbij een grote rol. Maar
ook de uitstraling van het centrum speelt mee. Een mooie
en sfeervolle uitstraling beïnvloedt direct de beleving van het
centrum.
Om te laten zien wat Hardenberg allemaal in haar mars heeft,
is gerichte en aansprekende stadspromotie van groot belang.
Deze promotie richt zich op het gevoel en de beleving van
het centrum. Hardenberg heeft haar (city)marketing voor de
gehele gemeente goed op orde. Met de campagne ‘de kracht
van gewoon doen’ heeft zij een marketingconcept ontwikkeld
dat staat. Nu is het zaak de stadspromotie voor het centrum
verder te ontwikkelen en uit te nutten. Van belang is dat alle
ondernemers dit kennen, omarmen en uitdragen. Met een gerichte marketingstrategie kunnen de juiste doelgroepen op een
doeltreffende manier worden benaderd. De inzet van digitale
en sociale media zal hierin niet ontbreken.

Parkeren
In de afgelopen jaren is door de gemeente veel geïnvesteerd
om de parkeermogelijkheden in het centrum te verbeteren. Er
zijn gebouwde parkeervoorzieningen toegevoegd op strategische locaties in het centrum en de bereikbaarheid van het
centrum is verbeterd door een duidelijke routering. Hiermee
zijn door de gemeente de randvoorwaarden gecreëerd voor
centrumbezoek met de auto.
De teruglopende bezoekersaantallen en de kortere verblijfsduur hebben ook effect op de parkeerinkomsten van de
gemeente. In de maatregelen voor het versterken van het
centrum worden ook het parkeerregime en de parkeertarieven
in overweging genomen. Uitgangspunt is dat zowel tijden als
tarieven voor de centrumbezoeker zo uniform en duidelijk mogelijk zijn. Hiermee is het voor de consument duidelijk waar hij
aan toe is. Beperkingen op parkeerduur worden zoveel mogelijk vermeden. De nieuwe parkeerafspraken tussen gemeente
en Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg worden
vastgelegd in een nieuw convenant.
Organisatie & samenwerking
Samenwerking tussen alle partijen in het centrum moet leiden
tot het pakken van kansen en aangaan van uitdagingen om
het centrum aantrekkelijker te maken. De wil om dat te doen is
sterk aanwezig en leidt tot een professionele en doeltreffende
aanpak. We versterken de samenwerking om alle uitdagingen
voortvarend op te kunnen pakken en daarbij te zoeken naar
nieuwe financiële middelen en het slim bundelen van bestaande financiële middelen. De samenwerking zal plaatsvinden door

middel van structureel overleg tussen alle partijen in het centrum (zie hoofdstuk 3), maar ook door middel van een digitaal
communicatieplatform (Chainels) en een convenant voor het
onderwerp parkeren dat helpt om afspraken met elkaar te maken en na te komen. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel
voor ogen, namelijk het versterken van de economische functie
en de aantrekkelijkheid van het centrum van Hardenberg.
De basis voor verbeteringen is gelegen in de informatie die
ermee samenhangt. Meten is weten. Door middel van onder
andere passantentellingen, koopstromenonderzoek en onderzoek naar het DNA van de Hardenbergse consument krijgen
we uitgebreider inzicht in het functioneren van het centrum.
Het geeft informatie over de consument en daarmee de
klantwens.
De speerpunten van het actieplan
Bovenstaande thema’s zijn geconcretiseerd naar werkbare,
scherpe acties waar alle partijen in het centrum gericht aan
kunnen werken. Het actieplan is bedoeld om de beschikbare
middelen, energie en capaciteit te richten op wat naar huidig
inzicht goed is om te doen. Het nodigt uit om de handen uit
de mouwen te steken. Het regiehouderschap op de acties
is onderling verdeeld en de acties zijn hiermee collectief te
monitoren op voortgang door de samenwerkingsorganisatie.
De acties in het actieplan dragen naar overtuiging van de betrokken partijen bij aan de ambitie en doelen van het centrum
van Hardenberg. Vanuit het actieplan zijn de volgende 10
speerpunten benoemd voor de ontwikkeling van het centrum
van Hardenberg.

1. Aanstellen centrummanager en intensieve samen
werking tussen alle belanghebbenden in het centrum
2. Compacter centrum via verplaatsingen en herbestemmingen (uit te werken in een nieuwe detailhandelsvisie)
3. Acquisitie van nieuwe en vernieuwende winkels
4. Bewaken kwaliteitsniveau en evenwichtige branchering
winkels en horeca
5. Vergroten aanbod van niet-winkelfuncties gericht op
beleving
6. Aanpak van leegstaande panden
7. Kansen bieden voor en stimuleren van nieuw onder
nemerschap
8. Terugkerend evenement met regionale uitstraling
9. Marketing en promotie voor meer bezoekers en langere
verblijfsduur
10. Aantrekkelijke digitale omgeving voor de online
consument
In hoofdstuk 5 zijn alle acties weergegeven. Naast een
beschrijving van de actie zelf wordt beschreven waarom
de actie wordt ingezet, wat concreet wordt gedaan en hoe
dit wordt uitgevoerd. De tijdsplanning en de verdeling van
verantwoordelijkheid van de acties is in een operationele
werkplanning uitgewerkt in de werkgroep. De tijdsscope van
alle acties is 3 jaar. De hoogste prioriteit ligt bij de acties die
vallen onder de genoemde 10 speerpunten. Dit actieplan is
een dynamisch document. Door voortschrijdend inzicht zal
dit actieplan zich continu doorontwikkelen. Want er is maar
één ding zeker en dat is ‘verandering’.
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H5 werken aan concrete acties
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1. Compact centrum & aanbod

Compact

1

Herbestemmen en
ontwikkelen panden
kop Oosteinde

2

Herbestemmen en
ontwikkelen
Boumanplein

3

Benutten kansen 		
voor verplaatsen
winkels aanloopstraten
naar kernwinkelgebied

Waarom
Het centrum compact maken, leegstand aan de randen en in de aanloopstraten voorkomen en ruimtelijke
kwaliteit vergroten.

Waarom
Het centrum compact maken, leegstand aan de randen en in de aanloopstraten voorkomen en ruimtelijke
kwaliteit vergroten.

Waarom
Het centrum compact maken, leegstand aan de randen en in de aanloopstraten voorkomen en ruimtelijke
kwaliteit vergroten.

Wat
Leegstaande winkelpanden herbestemmen en herontwikkelen voor
functie wonen.

Wat
Leegstaand winkelpand herbestemmen en herontwikkelen voor functie
wonen.

Wat
Verbinding leggen tussen vastgoedeigenaren met leegstand in het kernwinkelgebied en ambitieuze ondernemers in de aanloopstraten.

Hoe
Afspraken maken met vastgoedeigenaren over herbestemming.

Hoe
Afspraken maken met vastgoedeigenaren over herbestemming.

Hoe
Leegstand in kaart brengen, binnenstadmanager partijen laten verbinden,
flankerend beleid vanuit gemeente.
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4

Studie naar functie
invulling 			
Wilhelminaplein

Waarom
Heldere identiteit en functionaliteit aan
het plein geven
Wat
Studie uitvoeren naar mogelijke invulling en een visie op het plein maken.
Hoe
Gebruiksconcept ontwikkelen met
stedenbouwkundige structuur en
inrichting.

5

Nieuwe detailhandelsvisie incl. ruimtelijke
structuur centrum

Waarom
De grote veranderingen in de detailhandel vragen om nieuwe afwegingen
en een heldere koers voor de ontwikkeling van detailhandel in de gemeente en het centrum in het bijzonder.
Wat
Visie op gewenste en toekomstbestendige detailhandelsstructuur van
de gemeente ontwikkelen.
Hoe
In samenwerking met stakeholders in
het centrum onder regie van de gemeente een detailhandelsvisie maken.

17

Waarom
Meer bezoekers trekken die langer in
het centrum blijven en meer besteden.

Waarom
Meer bezoekers trekken die langer in
het centrum blijven door het centrum
verder te ontwikkelen als multifunctioneel verblijfsgebied.

Wat
Ondernemers met bezoekerstrekkende winkelformules en kwaliteitswinkels met onderscheidend vermogen
verleiden om hun onderneming te
starten in het centrum.

Wat
Ondernemers met vernieuwende
concepten en speciaalzaken verleiden om hun onderneming te starten
in het centrum (bijvoorbeeld een
atelier, duurzaamheidswinkel, vakantiewinkel, kleine bierbrouwerij,
koffiebrander, etc.).

Hoe
Geschikte en wenselijke trekkers
benaderen met een voorstel voor
vestiging in Hardenberg.

Hoe
Inspiratie op doen bij andere gemeenten en gerichte acquisitie uitvoeren.

6

Trekkers toevoegen
in onder andere non-		
food en niet-mode 		
segment

Compleet

7

Vergroten aanbod
vernieuwende retailconcepten en
superspeciaalzaken

Waarom
Meer bezoekers trekken die langer in
het centrum blijven door het centrum
verder te ontwikkelen als multifunctioneel verblijfsgebied.
Wat
Vestigen van nieuwe functies gericht
op de langere verblijfsduur, zoals
leisure, horeca, hotels, ambachten.
Hoe
Acquisitie op horeca, hotels en ambachten en visie ontwikkelen op de
herontwikkeling van het zwembadterrein voor niet winkelfuncties.

8

Vergroten aanbod 		
niet-winkelfuncties

18

Waarom
Meer bezoekers trekken die langer in
het centrum blijven door het centrum
verder te ontwikkelen als multifunctioneel verblijfsgebied.
Wat
Vestigen van brede en vernieuwende
horecaconcepten met grote belevingsfactor.
Hoe
Stimuleren samenwerking tussen
horecaondernemers (onder andere
bij evenementen) en aantrekken van
vernieuwende horeca.

9
19

Vergroten
toegevoegde waarde
horeca

Waarom
Toegankelijkheid van de binnenstad
vergroten door ruimte te bieden aan
startende ondernemers met toegevoegde waarde voor het centrum en
risicodeling tussen ondernemers en
vastgoedeigenaren.
Wat
Flexibilisering van de huur-verhuurafspraken (bijvoorbeeld omzetafhankelijk) of een groeimodel.
Hoe
Versterken van de samenwerking tussen vastgoedeigenaren en ondernemers door oprichten VVE vastgoedeigenaren, geven van voorlichting en
bieden van inspiratie/mogelijkheden.

10

Flexibilisering huur 		
(omzetafhankelijk,
groeimodel)

Waarom
Ondernemers aan leegstaande panden verbinden door deze panden in
kaart te brengen en actuele informatie
te verschaffen.
Wat
Actuele status van leegstaande panden presenteren op een website.
Hoe
Inventariseren welke panden leeg
staan en informatie verzamelen, opzetten van de website en borgen dat
deze actueel blijft.

11

Online databank 		
leegstaande panden

Ondernemerschap

12

Startende ondernemers
werven via marketingcampagne en starterdagen

Waarom
Aantrekkelijkheid van de binnenstad
vergroten door ruimte te bieden aan
ondernemers met vernieuwende
concepten.
Wat
Startende ondernemers werven
en faciliteren met de start van hun
bedrijf.
Hoe
Marketingcampagne opzetten om
deze groep startende ondernemers
te bereiken en startersdagen organiseren.

20

13

Prijsvraag startende
ondernemers i.c.m. 		
beschikbaar stellen 		
leegstaand winkelpand

Waarom
Aantrekkelijkheid van de binnenstad
vergroten door ruimte te bieden aan
ondernemers met vernieuwende
concepten.
Wat
Prijsvraag voor startende ondernemers waarin ze zich kunnen profileren
en de winnaar de mogelijkheid krijgt
om het concept te realiseren in een
winkelpand.
Hoe
Prijsvraag organiseren en beschikbaar stellen pand in het centrum.

21

14

Creatieve ondernemers
stimuleren in aanloop gebieden (broedplaats)

Waarom
Aanloopgebieden als entree voor bezoekers laten functioneren en creatieve impulsen geven aan het centrum.
Wat
Een broedplaats creëren in een
aanloopgebied van het centrum waar
creatieve ondernemers, kunstenaars
en bezoekers elkaar ontmoeten en
verder helpen.
Hoe
Een geschikte locatie vinden voor
de broedplaats, een kwartiermaker aanstellen die het concept gaat
ontwikkelen samen met potentieel
gebruikers

15

Tijdelijke
programmering 		
leegstand (pop-up stores,
kunst, productlancering)

Waarom
Aantrekkelijkheid van het centrum
vergoten door met tijdelijke programmering verrassende functies toe te
voegen.
Wat
Leegstaande panden worden tijdelijk
gebruikt als pop-up store, tentoonstelling, productlancering, etc.
Hoe
Leegstaande panden in kaart brengen en activeren van tijdelijk gebruik
door inzet van een kwartiermaker.

2. Centrumbeleving & marketing

Waarom
Gastvrijheid in het centrum verhogen.
Wat
Uniforme openingstijden waar alle
ondernemers zich aan houden.
Hoe
Met ondernemers gezamenlijk afspraken maken over uniforme openingstijden en hier bij elkaar op toezien.
Duidelijke communicatie over openingstijden in marketingmiddelen.

16

Uniforme
openingstijden

Gastvrijheid

Waarom
Langere verblijfsduur van bezoekers
– met name toeristen – in het zomerseizoen.
Wat
In de zomer van 2015 een pilot uitvoeren met ruimere openingstijden op
de zaterdag.
Hoe
Afspraken over de pilot en heldere
communicatie in marketingmiddelen

17

Pilot verruimde
openingstijden op
zaterdag in de zomer

Waarom
Gastvrijheid in het centrum verhogen.
Wat
Aanbieden van een cursus- en/of training voor centrumondernemers waarin ervaringen delen centraal staat.
Hoe
Ontwikkelen van een training/cursus
met inspirerende spreker(s) en professionele begeleiding.

18

Aanbieden cursussen/
training/coaching klantgerichte en gastvrije 		
ondernemers

22

Uitstraling

19

Uitstallingenbeleid 		
herrijken (handhaving
reclame, uitstalling en
terrasbeleid)

Waarom
Een kwalitatief goed centrum met een
rustig straatbeeld.

20

Openbare ruimte
schoon, heel en
veilig

21

Betere benutting 		
marktplein gericht op
intimiteit en
attractiviteit

Waarom
De openbare ruimte bepaalt in
hoge mate de sfeer en het verblijfsklimaat in de binnenstad.

Waarom
Langere verblijfsduur van bezoekers
op het Marktplein, het omvangrijkste
plein van de binnenstad.

Een uitstallingenbeleid 2.0 met gedragen doelstellingen waarin een beroep
wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid van ondernemers.

Wat
Continueren van de acties om de
openbare ruimte schoon, heel en
veilig te houden.

Wat
Vergroten van de aantrekkelijkheid
van het marktplein als verblijfsfuncties.

Hoe
Herrijken van het uitstallingenbeleid
met participatie van stakeholders in
het centrum en met goede werkafspraken voor de uitvoering.

Hoe
2-jaarlijkse schouw in de binnenstad, herstelacties adequaat en
snel uitvoeren.

Hoe
Toevoegen van (tijdelijke) attracties,
organisatie van evementen en het
permanent toevoegen van bomen en
banken.

Wat

23

Openbare ruimte

22

Aantrekkelijke
verlichting in het
centrum

Waarom
Verhogen van de beleving in het
centrum.
Wat
Het gebruik van meer sfeerverlichting
en LED verlichting of sfeervolle LED
verlichting.
Hoe
De huidige aanwezig lantaarnverlichting vervangen door LED verlichting
en aanvullen met sfeerverlichting.

Marketing

23

Marketing richten op
doelgroepen

24

..
Herorienteren marketingorganisatie

25

Nieuw promotieplan
2015 en verder

Waarom
Meer bezoekers naar het centrum
trekken met op doelgroepen gerichte
marketing.

Waarom
Meer bezoekers naar het centrum
trekken met op doelgroepen gerichte
marketing.

Waarom
Meer bezoekers naar het centrum
trekken met op doelgroepen gerichte
marketing.

Wat
De marketingstrategie bijstellen vanuit
inzicht in het DNA van de Hardenbergse consument (kernboodschap,
marketingmiddelen, verspreidingsgebied, etc).

Wat
Versterken samenwerking tussen
verschillende marketingorganisaties
en overlegvormen.

Wat
Promotieplan opstellen voor 2015 en
2016.

Hoe
Werksessies met betrokkenen om
met de uitgevoerde profielschets
Hardenbergse consument een nieuwe marketingstrategie uit te werken.
Hier worden de marketingmaterialen
vervolgens op aangepast.

Hoe
In beeld brengen huidige marketingorganisatie en bespreken verantwoordelijkheden en wijze van afstemming.

Hoe
Nieuw promotieplan voor het centrum
opstellen vanuit nieuwe marketingstrategie.

24

26

Herijken verspreidingsgebied centrumkrant

Waarom
Meer bezoekers naar het centrum
trekken met op doelgroepen gerichte
marketing.
Wat
Nieuw verspreidingsgebied definiëren
zodat de centrumkrant wordt bezorgd bij potentiële nieuwe centrumbezoekers.
Hoe
Op basis van onderzoek DNA
Hardenbergse consument, koopstromenonderzoek en kosten-baten
afweging bepalen potentieel effectief
verspreidingsgebied.

25

27

Organiseren meer-		
waarde van sector 		
recreatie en toerisme
voor centrum Hardenberg

Waarom
Meer bezoek van toeristen en recreanten aan het centrum.
Wat
Vergroten van de bekendheid van het
centrum bij recreanten en toeristen.
Hoe
Toeristen/recreanten als doelgroep
meenemen in het consumentenonderzoek en bij het opstellen van de
marketingstrategie. Samenwerking
opzetten tussen het centrum en
recreatieondernemers buiten het centrum. Nieuwe afspraken maken met
het informatiepunt regio Hardenberg.

Waarom
Met mooie evenementen centrumbezoek stimuleren.
Wat
Een vernieuwde evenementenkalender die voorziet in de behoefte van de
bezoeker, zowel lokaal als regionaal.
Hoe
Op basis van de profielschets
Hardenbergse consument huidige
evenementenkalender tegen het licht
houden en doorontwikkelen.

28

Evenementenkalender
verstevigen/uitbouwen

Evenementen
26

Waarom
Vergroten bestedingen bij winkels
in het centrum door winkels te laten
profiteren van centrumevenementen.
Wat
Winkels betrekken bij evenementen in
het centrum en eigen initiatieven door
winkeliers faciliteren.

Wat
Een terugkerend Hardenbergs evenement organiseren met regionale bekendheid en aantrekkingskracht dat
past bij de identiteit en het karakter
van Hardenberg. Zoals bijvoorbeeld
een markt met streekproducten.

Hoe
Verbinding leggen tussen winkeliers
en de evenementenorganisatie.

Hoe
Slagvaardig neerzetten van een evenement met brede marketing.

29
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Waarom
Een regionaal bekend en aantrekkelijk
evenement neerzetten waar bezoekers speciaal voor naar het centrum
van Hardenberg komen.

Winkels betrekken bij
evenementen

30

Streven naar een regionaal/provinciaal bekend
en terugkerend evene		
ment (streekproducten)

Waarom
De weekmarkt trekt veel bezoekers
naar het centrum van Hardenberg.
Wat
De weekmarkt verder ontwikkelen,
vernieuwen en toekomstbestendig
maken.
Hoe
Ruimte geven aan nieuwe marktondernemers, samenwerking zoeken
met de winkels en experimenteren
met andere tijdstippen.

31

Weekmarkt toekomstbestendig maken

Internet & sociale media
-

32

Ontwikkelen een
Hardenbergse webwinkel

33

Digitaal spaarsysteem
middels centrum-app

34

Doorontwikkelen website
voor het centrum

Waarom
Vergroten van bekendheid van Hardenbergse winkels en het vergroten
van online bestedingen.

Waarom
Vergroten van bekendheid van Hardenbergse winkels en het vergroten
van bestedingen.

Waarom
Online marketingcommunicatie moet
de consument verleiden naar het
centrum van Hardenberg te komen.

Wat
Eén Hardenbergse webwinkel van
lokale fysieke ondernemers waarmee krachten worden gebundeld en
kruisbestuiving ontstaat. De online
bezoeker wordt verleid om ook fysiek
het centrum te bezoeken.

Wat
Bezoekers sparen bij aankopen in
de binnenstad middels de app voor
leuke beloningen.

Wat
Doorontwikkelen van de website
waarin Hardenberg centrum als belevingscentrum wordt neergezet.

Hoe
Doorontwikkelen spaarsysteem binnen de centrum-app.

Hoe
Review organiseren en ontwikkelplan
voor de website maken.

Hoe
(Verder) ontwikkelen van de webwinkel vanuit een visie en marketingidentiteit in samenwerking met geïnteresseerde ondernemers.

28

35

Benutten kansen
nieuwe media

Waarom
Met nieuwe media de consument verleiden naar het centrum van Hardenberg te komen.
Wat
Evenementen, nieuwsberichten en
updates op regelmatige basis publiceren via social media en kansen
benutten die nieuwe media biedt.
Hoe
Monitoren en onderzoeken nieuwe
online mogelijkheden.

29

3. Parkeren

Waarom
Duidelijkheid over (ontwikkeling van)
parkeertarieven voor alle belanghebbenden.
Wat
Parkeertarieven voor de verschillende
parkeerlocaties in en rond het centrum vastleggen tot en met 2016.
Hoe
Afspraken maken tussen gemeente
en Stichting Centrummanagement
Hardenberg en deze in een parkeerconvenant vastleggen.

36

Vastleggen nieuwe
parkeertarieven
komende jaren

Parkeertarieven

Waarom
Meer bezoekers trekken die langer in
het centrum blijven en meer besteden.
Wat
Speciale acties opzetten tijdens evenementen of koopavonden.
Hoe
Opzetten van een of meerdere experimenten met parkeeracties en meten
van het effect.

37

Verkennen van/
experimenteren met
parkeeracties

Waarom
Meer bezoekers trekken die langer in
het centrum blijven en meer besteden.
Wat
Maximale parekkerduur van twee uur
laten vervallen.
Hoe
Duidelijke communicatie, inclusief
aanpassing bebording.

38

Parkeertijd verruimen
op Emanuelplein en 		
Wilhelminaplein

Parkeerregime

30

31

Waarom
Een breed gedragen coördinatie in
de binnenstad met bestuurskracht.
Wat
Verbreden van de deelneme van
stakeholders in de Stichting Centrummanagement Hardenberg
Hoe
In overleg met diverse stakeholders
een organisatiestructuur en werkwijze
afspreken.

39

Verbreden centrummanagement met andere
stakeholders

Centrummanagement

32

Wat
Aanstellen van binnenstadsmanager
als spin in het web van de binnenstad.
Hoe
Profielschets en taakomschrijving
opstellen van een binnstadsmanager,
werving en selectieproces uitzetten.

40
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Aanstellen binnen-		
stadsmanager

Waarom
Continueren van een werkend samenwerkingsconstruct voor bekostiging van maatregelen/acties die voor
het gehele centrum toegevoegde
waarde leveren.
Wat
Continueren van de BIZ na 2016.

Wat
Combineren van middelen en vinden
van nieuwe middelen (subsidies, cofinanciering, nieuwe financiële arrangementen) om gewenste acties uit dit
actieprogramma te bekostigen.

Hoe
Evalueren van de BIZ en - indien
wenselijk - bijstellen.

Hoe
Gerichte zoektocht naar nieuwe subsidies voor acties uit dit actieplan.

41

Continueren BIZ na 2016

42

Slim bundelen van en
zoeken naar nieuwe 		
..
financiele middelen

4. Organisatie & samenleving

Waarom
Slagkracht voor werken aan een sterker centrum vergroten.

Waarom
Financiële mogelijkheden voor werken
aan een sterker centrum vergroten.

Samenwerking

43

Digitaal communicatieplatform (Chainels)

Waarom
Interne samenwerking tussen stakeholders in het centrum faciliteren.
Wat
Inrichten van een online communicatie- en samenwerkingsportal voor
actieve organisaties in het centrum
waarmee zij snel op de hoogte zijn
van actualiteiten, diefstallen, onderhoud en consumenteninformatie.
Hoe
Bestellen, inrichten, lanceren en benutten van de samenwerkingsportal
Chainels.

44

Sluiten convenant tussen
deelnemers actieplan

Waarom
Deelnemers actief verantwoordelijk
laten zij voor de uitvoering van dit
actieplan
Wat
Er wordt een convenant gesloten
tussen deelnemers van het actieplan
en dit wordt gecommuniceerd.
Hoe
Opstellen van een convenant en de
communicatie hierover voorbereiden.

45

Structureel overleg 		
tussen alle stakeholders
in centrum

Waarom
De stakeholders vormen zelf het centrum en structureel overleg is nodig
om een gemeenschappelijke koers
te houden voor de versterking van de
binnenstad.
Wat
Samenwerkingsorganisatie en overlegstructuur opzetten.
Hoe
Samenwerkingsorganisatie implementeren.

34

46

Oprichten VvE 			
van vastgoedeigenaren
centrum

Waarom
Vergroten van afstemming tussen
vastgoedeigenaren.
Wat
Er wordt een VvE opgericht waarin de
vastgoedeigenaren van het centrum
deelnemen.
Hoe
Voorlichting voor vastgoedeigenaren vanuit dit actieplan, aanjagen en
faciliteren van samenwerkingsmodel
tussen vastgoedeigenaren in de vorm
van een VvE.

35

Waarom
Hiermee wordt in cijfers inzichtelijk
gemaakt hoe Hardenberg als centrum presteert en hoe de uitgaven
zich manifesteren in de binnenstad.
Wat
In 2015 een koopstromenonderzoek
uit laten voeren.
Hoe
Opdracht verstrekken aan een onderzoeksbureau.

47

Uitvoeren koopstromenonderzoek 2015

Meten is weten
36

Waarom
Een gastvrij centrum vraagt om
inzicht in de huidige gastvrijheid en de
waardering van de consument.

Waarom
Om een gerichte marketingcampagne
uit te kunnen voeren is het nodig om
te weten wat de profielschetsen zijn
van de Hardenbergse consumenten.

Wat
Toetsen hoe consument de gastvrijheid ervaart in Hardenberg.

Wat
Opstellen van profielschetsen van de
typische Hardenbergse consument.

Hoe
Opzetten meting en/of enquête om
gastvrijheid te meten

Hoe
Opdracht verstrekken aan een onderzoeksbureau.

48
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Toetsen op
gastvrijheid

49

Onderzoeken en opstellen
DNA/profielschets
Hardenbergse
consument(en)

Waarom
Inzicht in omzet en huur van onder
nemers geeft inzicht in de markt
mechanismes in Hardenberg en
eventuele belemmeringen voor
(nieuw) ondernemerschap.
Wat
Centrumbrede consultatie organiseren met gerichte vraagstelling.
Hoe
De binnenstadsmanager verantwoordelijkheid geven om deze gegevens
op te vragen en (geanonimiseerd) te
verwerken in een overzicht.

50

Centrumbrede consultatie
omzet en huur van
retailers

38

