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VOORWOORD
Voor u ligt het resultaat van het proces “Hanzeborden” dat we
meteen hebben gedoopt in :
‘De Agenda van en voor de Stad’.
Via een Serious Game traject is deze agenda tot stand gekomen. Veel betrokkenen bij de binnenstad hebben er aan mee
gewerkt: Door mee te spelen en hiermee aan te geven waar
wat hen betreft de acties voor een vitale en toekomstgerichte
binnenstad zich op moeten richten. Ook consumenten hebben
via een enquête met Hanzichtkaarten input gegeven aan proces door aandachtspunten te noemen.
Maar vooral wil ik nu alle mensen noemen die daadwerkelijk
aan de slag gaan - of al aan het werk zijn! - met de vele acties
die uit het proces zijn voortgekomen. Hiermee wordt ook de
ondertitel van het document bewaarheid: Het is een gezamenlijke agenda van de stad en vóór de (binnen)stad met daarin
aandacht voor vier zaken van belang: Het vergroten van de
levendigheid, de transformatie van het (kern)winkelgebied, de
versterking van de organisatiekracht en een kwaliteitsimpuls
voor het decor van de stad.
Samen wens ik ons - ondernemers, eigenaren, inwoners en gemeente – heel veel succes met het werken aan de vitaliteit en
toekomstbestendigheid van onze prachtige binnenstad!
Geert Meijering
Wethouder Economie gemeente Kampen
foto: Tennekes
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bron foto: verkeersbureaus.info
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SERIOUS GAMING

Op 12 mei 2016 heeft de gemeente Kampen een retaildeal
gesloten met minister Kamp. Eén van de ambities van de retaildeal is het gezamenlijk met stakeholders bepalen welk
gebied in de binnenstad toekomstbestendig is, en welk gebied
mogelijk getransformeerd kan worden. Samen met betrokken partijen moet worden bepaald hoe het winkelgebied er in
de toekomst uitziet, hoe groot dit gebied moet zijn en hoe dit
gebied zich van andere steden kan onderscheiden.
Hanzeborden is ingezet om bij te dragen aan het realiseren van
deze ambitie.
Hanzeborden is een serious game traject dat ‘verder gaat waar
visies ophouden’. Het doel van Hanzeborden is om samen met
alle betrokken partijen de bestaande visie van de gemeente
Kampen om te zetten in een breed gedragen uitvoeringsagenda met concrete acties.
Een serious game gebruikt speltechnieken om mensen uit te
dagen en te stimuleren om vanuit nieuwe perspectieven naar
uitdagingen, zoals leegstand in de binnenstad, te kijken. Tegelijkertijd zorgt het spelelement voor een veilige omgeving
(want het is maar een spelletje) om partijen samen te brengen,
elkaar te leren begrijpen en uiteindelijk gezamenlijk nieuwe
oplossingen te bedenken.
Het Hanzeborden traject bestaat uit 3 stappen.
Stap 1 - Visie aanscherpen
In stap 1 leggen we een bestaande (binnenstads)visie voor aan
‘de stad’ (zie pagina 8). Het doel is de visie aan te scherpen
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door te vragen wat mensen verstaan onder bepaalde thema’s,
en hoe deze thema’s of onderwerpen zich tot elkaar verhouden; welke zijn het belangrijkste? En denken alle partijen hier
hetzelfde over?
Stap 2 - Agenda & strategie bepalen
Het doel van stap 2 is te bepalen welke actie moet worden
ondernomen om de visie uit stap 1 te realiseren. Het bordspel
dat in deze stap wordt gespeeld laat deelnemers spelenderwijs
ervaren dat niet alles kan (wegens gebrek aan tijd, geld of middelen) en dat die keuzes (onverwachte) consequenties kunnen
hebben voor verschillende partijen. Na het spelen van het spel
passen de deelnemers de lessen en ervaringen toe op de acties
en ideeën uit de praktijk. De resultaten worden vastgelegd in
een voorlopige agenda en strategie.
Stap 3 - Uitvoering organiseren
In stap 3 worden bovengenoemde acties zo ver mogelijk uitgewerkt en toegekend aan geschikte partijen. Bij de uitwerking
wordt o.a. nagedacht over de benodigde budgetten, de planning, haalbaarheid en impact van de acties. Ook bij deze stap
worden alle partijen betrokken zodat er direct eigenaren kunnen worden benoemd.
De agenda van en voor de stad die nu voor u ligt presenteerd
de resultaten uit stap 3. Op pagina 10 geven we nog een indruk van stappen 1 en 2.
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EEN RECREATIEVE BINNENSTAD

De eerste stap uit het Hanzeborden traject is het gezamenlijk
vaststellen van een visie voor de vitale, toekomstgerichte binnenstad. In Kampen was de basis voor deze visie al gelegd in
een aantal visiedocumenten, waaronder ‘Kampen Merkbaar
Beter’ uit 2012, en ‘Actualisering van het Detailhandelsbeleid’
uit 2015. In deze detailhandelsvisie wordt de term ‘recreatieve
binnenstad’ geïntroduceerd. Hierin wordt gekozen voor een
binnenstad met een veelzijdige mix van detailhandel, horeca,
cultuur, dienstverlening en wonen.
Om de ware betekenis van deze visie te concretiseren en aan
te scherpen zijn een aantal thema’s benoemd die gezamenlijk
onderdeel zijn van de ‘recreatieve binnenstad’ en voorgelegd
aan verschillende betrokken partijen.

In de eerste stap van het Hanzeborden traject hebben we met
verschillende partijen gekeken naar wat deze thema’s precies
betekenen, hoe belangrijk ze zijn (voor wie, en waarom), en op
welke manier ze ingevuld kunnen worden. Hiervoor is gebruik
gemaakt van zowel een spelvorm als ‘traditionele’ technieken
zoals een online enquête en een ideeënbus (“Hanzichtkaarten”).
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Toekomstbestendige binnenstad
Rijk cultureel aanbod en beleefbare historie
Openbare ruimte om trots op te zijn
Goed bereikbaar centrum
Aantrekkelijke woonomgeving
Gastvrije recreatie
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DE ACTIES

Na het aanscherpen van de visie op thema-niveau zijn de thema’s verder geconcretiseerd door op zoek te gaan naar invullingen, oftewel ‘acties’; welke acties zijn nodig om een bepaald
thema te realiseren. Voor het thema ‘Gastvrije recreatie’ zou
een actie bijvoorbeeld het opzetten van gezamenlijke arrangementen kunnen zijn.
In stap 1 is al een eerste inventarisatie van dit soort acties gemaakt. Het bedenken van acties is echter een stuk makkelijker
dan ze uitvoeren. Want waar begin je? En wie gaan het doen?
Wat gaat het kosten, en wie gaat dat betalen?
In stap 2 en 3 stonden dit soort vragen centraal, met als doel
het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda. In het Hanzeborden bordspel hebben we laten zien hoe verschillende acties elkaar positief en negatief kunnen beinvloeden, en dat het
daarom verstandig is om vooraf na te denken over consequenties en randvoorwaarden. Daarnaast hebben we laten zien dat
het vaak loont om acties gezamenlijk op te pakken, om kosten
(en opbrengsten) te kunnen delen.
Met deze lessen in het achterhoofd zijn uiteindelijk 10 acties
verder uitgewerkt tot deze “agenda van en voor de stad”.
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ACTIE 1: Meer kleine winkels aantrekken
toekomstbestendige binnenstad

Veel deelnemers aan Hanzeborden gaven aan dat kleine
specialistische winkeltjes (boetiekjes e.d.) een binnenstad erg
aantrekkelijk maken; ze zorgen voor variatie in het winkelaanbod in de binnenstad en zijn aantrekkelijk voor kleine en/
of startende ondernemers. Ze passen bovendien bij het DNA
van de binnenstad van Kampen. Om meer van dit soort winkeformules in de binnenstad te realiseren wordt een nieuwe
marketingcampagne gestart. De campagne richt zich op
kleine zelfstandigen uit de regio die aansluiten bij het gewenste profiel van onze binnenstad, maar ook op landelijke
hoofdkantoren van filiaalbedrijven (m.n. winkelketens).
ACTOREN
Binnenstadmanager
Ophalen van behoefte en aanbod ondernemers.
Vereniging van Vastgoedeigenaren binnenstad Kampen
Overzicht van beschikbare locaties, klankbord en advies.
Marketingorganisatie
Uitvoeren marketing/acquisitiecampagne.
Projectgroep Acquisitie
Betrokken partijen gaan o.l.v. tijdelijk projectleider/ aquisiteur
aan de slag met actief benaderen van formules, winkeltjes en
ondernemers.
BUDGET
Budget nodig: € 20.000.
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TIMING
Deze actie worden gestart zodra het budget beschikbaar is.
EFFECTEN
De campagne levert éénmalige resultaten op (directe leads
voor nieuwe bedrijvigheid) en herbruikbare producten (info
vestigingsmogelijkheden, factsheets voor ondernemers e.d.).
De actie geeft profijt voor:
Kleine en/of startende ondernemer
Kans om nieuwe winkel(formule)/idee te testen en mogelijk
laagdrempelig te starten.
Bezoekers binnenstad
Op termijn meer specialistisch en divers (hoogwaardig) aanbod.
De actie is mogelijk nadelig voor:
Bestaande kleine ondernemers/ speciaalzaken
Kunnen nadelig worden beïnvloed door aandacht voor andere
(nieuwe) speciaalzaken
LOCATIE
Diverse locaties in de binnenstad, op basis van actuele informatie van de Vereniging van Vastgoedeigenaren.
AANDACHTSPUNT
Bij deze actie wordt de aanname gemaakt dat er inderdaad
meer vraag is naar (nieuwe) winkelformules, dat dit genoeg oplevert en dus rendabel is. Het is belangrijk om deze aannames
van te voren goed te onderbouwen met onderzoek.
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ACTIE 2: Fietsparkeren optimaliseren
goed bereikbaar centrum

Fietsparkeren in de binnenstad wordt door veel deelnemers
als belangrijk probleem gezien; winkeliers klagen bijvoorbeeld over de beperkte bereikbaarheid van hun winkels door
(fout) geparkeerde fietsen. Tegelijkertijd zien ondernemers en
inwoners het niet als hun verantwoordelijkheid om dit probleem aan te pakken. De gemeente Kampen neemt daarom
het initiatief om in actie tekomen en de problematiek rond
fietsparkeren op te lossen.
ACTOREN
Gemeente Kampen
Algemeen verantwoordelijk voor oppakken van deze actie
Opgave-team (gemeente Kampen, ondernemers, horeca ondernemers, bewoners, bezoekers, cultuur, politie en overige hulpdiensten, stadstoezicht)
Overige actoren worden door middel van een stakeholdersanalyse in beeld gebracht.
BUDGET
Budget nodig: € 300.000 voor infrastructurele maatregelen en
toezicht en handhaving. Aangevraagd in de Perspectiefnota
voor de jaren 2019, 2020 en 2021 (100.000,-- per jaar). Voor de
organisatie van het traject is eenmalig € 15.000 nodig.
TIMING
Het voorjaar 2018 wordt vooral gebruikt voor het ontwikkelen
van visie en inzicht in de probleemstelling. Na de zomer van
14

2018 wordt samen met actoren gewerkt aan het in beeld brengen van mogelijke oplossingsrichtingen. Uitvoering vindt plaats
in 2019 e.v.
EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
Inwoners
Een helder en eenduidig fietsparkeerbeleid voor de binnenstad.
Ondernemers binnenstad
Minder verrommeld straatbeeld.
Bezoekers
Minder verrommeld straatbeeld.
Horeca
Optimalisatie van de veiligheid tijdens uitgaansuren.
De actie is mogelijk nadelig voor:
Bezoekers
Beperkte toegankelijkheid van winkels/horeca.
LOCATIE
De gehele binnenstad van Koggewerf tot Bovenkerk en van IJsselkade tot Burgwal.
AANDACHTSPUNT
Naast fysieke maatregelen zijn ook handhavende maatregelen
nodig om gedragsverandering mogelijk te maken. Ook moet
er een communicatieplan worden opgesteld. De voorstellen
worden weliswaar door alle betrokken partijen ontwikkeld en
voorgelegd; besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad.
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ACTIE 3: Tijdelijke functies in panden
toekomstbestendige binnenstad

Een veelgenoemde actie is het opvullen van leegstaande
panden met tijdelijke functies, zoals een popup-store. Inmiddels is hier een ‘werkgroep leegstand’ voor in oprichting, als
onderdeel van de Vereniging Vastgoedeigenaren Binnenstad
Kampen. Het doel van deze werkgroep is te zorgen voor afstemming tussen pandeigenaren, huurders, ondernemers en
communicatiepartijen.
ACTOREN
Werkgroep leegstand
Afstemming en kartrekker.
VVBK
Inventarisatie en contactlegging.
De Makelaar
Overdracht en huurovereenkomst.
Beeldend kunstenaars
Netwerk in van kunstenaars en creatievelingen uit kampe.n
Ondernemersvereniging en ondernemers
Informatie-uitwisseling van vraag en aanbod.
Culturele organisaties
Verbinding met acties in de leegstaande panden.
Evenementenplatform en Kampen Marketing
PR en acties matchen.
Binnenstadsmanager
Werkgroep inhoudelijk versterken.
BUDGET
Budget nodig: € 25.000.
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TIMING
Zodra de werkgroep Leegstand definitief is opgericht, kan er
van start gegaan worden.
EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
Vastgoedeigenaren
Meer vraag naar winkelpanden in de binnenstad
Bezoekers
Aantrekkelijker aanbod van winkels in de binnenstad
Bewoners
Aantrekkelijke en levendige binnenstad, toekomstbestendig.
De actie is mogelijk nadelig voor:
Gevestigde ondernemers
Mogelijke concurrentie van nieuwe (pop-up) winkels.
LOCATIE
De leegstaande panden geïnventariseerd door de VVBK.
AANDACHTSPUNT
Het is belangrijk om alle pandeigenaren in de binnenstad van
Kampen te betrekken bij dit project. Dit is op het moment nog
niet het geval. Daartoe moeten de werkwijze en resultaten van
de werkgroep goed worden vastgelegd en gecommuniceerd,
zodat andere ondernemers en pandeigenaren ‘aangestoken’
kunnen worden.

bron foto: shopify.com
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ACTIE 4: Meer culturele evenementen
rijk cultureel aanbod

Het organiseren van culturele evenementen maakt de binnenstad aantrekkelijk voor bezoekers die er normaal gesproken niet komen. Daarom is een werkgroep gevormd die zich
bezig gaat houden met het stimuleren van die evenementen.
De ambitie is om van april tot september elk weekend een
(klein) evenement te organiseren. Daarnaast is het idee ontstaan om een pop-up podium te organiseren.
ACTOREN
SAMBIC, de samenwerkende culturele verenigingen
Samenbrengen van ideeën en middelen, en organiseren.
Ventura en diverse verenigingen
Inhoud geven aan de programmering
Kleine toeristische ondernemers
(bijdrage aan) organisatie evenementen.
Provincie Overijssel
Gemeente Kampen
Vergunningen, veiligheid.
BUDGET
Totaal budget nodig: € 20.000 ,- voor 12 culturele zaterdagen
en € 15.000,- voor kosten ‘pop-up podium’.
TIMING
2018, zo snel mogelijk starten met voorbereidingen. Er is voorbereidingstijd, waarin vergunningen worden geregeld, een
ontwerp wordt gemaakt voor het podium en deze wordt gebouwd. Daarnaast moet er programmering komen voor alle
weekenden en moeten mogelijke sponsors worden benaderd.
18

EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
Culturele organisaties
Podium voor voorstellingen.
(Kleine) toeristische ondernemingen
Meer evenementen om te organiseren, meer bekendheid.
(Commerciële) sponsors
Reclamemogelijkheid, meer bekendheid
(Horeca-) ondernemers in de Oudestraat
Mogelijk meer aanloop tijdens weekenden
De actie is mogelijk nadelig voor:
Ondernemers in de Oudestraat
Mogelijk hinder door podium, blokkeren ingang etc..
LOCATIE
Voor de culturele zaterdagen wordt een kalender met verschillende locaties gemaakt. Het pop-up podium heeft uiteraard
geen vaste plek, maar de verwachting is dat deze in de Oudestraat het meeste effect zal hebben.
AANDACHTSPUNT
Voor de culturele zaterdagen is breed draagvlak en worden
relatief weinig obstakels verwacht. De ambitie voor deze actie
is wel hoog; naast het realiseren van een nieuw concept, het
pop-up podium, moet er ook genoeg programma zijn om dit
podium te vullen. Tot slot is het verdienmodel nog onderbelicht: wat levert het (economisch gezien) op?

bron foto: artez.nl
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ACTIE 5: Prominente plek voor IJsselkogge
rijk cultureel aanbod

De IJsselkogge is een icoon dat Kampen internationaal op de
kaart kan zetten. De ambitie is daarom om de IJsselkogge in
2024 weer in Kampen te hebben. Daarbij is het belangrijk om
de kogge niet als solo-project neer te zetten, maar onderdeel
te maken van bestaande ‘dragers’ van het Hanzeverhaal, zoals
musea. De komende jaren moet worden gewerkt aan de inbedding om zo de stad, inwoners, ondernemers en bezoekers
voor te bereiden op de terugkomst van de IJsselkogge.
ACTOREN
Gemeente Kampen
Hoofdverantwoordelijk
Provincie Overijssel
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
Ondersteuning en mogelijk financiële bijdrage aan realisatie.
Een culturele, professionele ontwikkelaar/ondernemer
Ontwikkeling van een museum of attractie(park)
Koggewerf
Bruine vloot
BUDGET
Aanvullend budget nodig voor de periode tot de terugkeer van
de IJsselkogge t.b.v. (publieks)campagne: € 50.000,TIMING
Starttermijn: 2018, start met voorbereidingen. In 2024 kan de
IJsselkogge naar Kampen komen. De activiteiten moeten het
enthousiasme van de bewoners en de toeristen voor de terugkeer van de Kogge warm houden.
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EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
Gemeente Kampen
Bekendheid van Kampen, meer bezoekers voor de stad.
De ontwikkelaar/ ondernemer museum/attractie
Directe inkomsten uit musea of attractie.
(Vrijetijds-) Ondernemers in de binnenstad
Meer bezoekers voor de stad, mogelijk meer omzet.
(Kleine) toeristische ondernemingen
Kans voor nieuwe arrangementen en evenementen
De actie is mogelijk nadelig voor:
Gemeente Kampen
Groot financieel risico. Kan het risico worden gespreid?
Ondernemers in binnenstad
Andere musea
Concurrentie.
LOCATIE
Naast verbinding met het water is het belangrijk dat de ‘icoon
van Kampen’ maximaal zichtbaar en bereikbaar is.
AANDACHTSPUNT
Er wordt ingezet op een museum of attractie met zeer hoge
kwaliteit. Dat geeft risico’s en mogelijk concurrentie. Samenwerking met bestaande musea e.d. is daarom aan te raden.
Nadrukkelijke aansluiting bij het gemeentelijke IJsselkogge
ontwikkelingstraject is nodig.

bron foto: rtvoos.nl
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ACTIE 6: Nieuwe functies voor prominente panden
rijk cultureel aanbod

Leegstaande panden in de binnenstad zijn al niet aantrekkelijk, maar voor beeldbepalende lege panden geldt dit nog
sterker. Door een klein aantal beeldbepalende leegstaande
panden uit te kiezen en te voorzien van nieuwe functies kunnen andere partijen worden geïnspireerd om dit voorbeeld te
volgen. Een eerste aanleiding is de (tijdelijke) herbestemming
van ‘De Sigaar’. Ook is het idee ontstaan om voor een aantal
beeldbepalende panden een prijsvraag uit te schrijven.
ACTOREN
Eigenaar en programma- en locatiemanager ‘De Sigaar’
Nieuwe invulling geven aan de oude tabaksfabriek.
Werkgroep leegstand
Betrekken binnenstadsondernemers.
Binnenstadmanager
Ondersteunen initiatieven voor opvolging/kettingreactie.
Kampen Marketing ism gemeente Kampen
Organiseren prijsvraag voor (tijdelijke) invulling stadspoorten.
Stadsbeweging (provincie Overijssel)
Bijdrage in organisatie prijsvraag.
Eigenaren/historische verenigingen/musea/Erfgoedorganisaties
BUDGET
Totaal budget nodig: € 50.000.
TIMING
Afhankelijk van beschikbare locaties en randvoorwaarden per
locatie. Eventueel kleinschalig beginnen en vervolgens na leereffecten verbreden. Voor de prijsvraag starten voorbereiding
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(achter de schermen) in 2018, lancering in 2019.
EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
Initiatiefnemers ‘De Sigaar’
Ontwikkeling broedplaats als startpunt nieuwe initiatieven.
Vastgoedeigenaren
(Op termijn) huurinkomsten.
Binnenstad ondernemers
Levendig decor voor eigen bedrijfsomgeving.
Bezoekers binnenstad
Omgeving met veilige uitstraling, meer cultureel aanbod.
De actie is mogelijk nadelig voor:
Andere initiatieven
Concurrentie op zelfde idee.
LOCATIE
Een werkgroep is bezig met de oude Tabaksfabriek. Andere
locaties: Gotisch Huis, Theologische universiteitsgebouwen aan
de Oudestraat, Cellebroekspoort en Broederpoort.
AANDACHTSPUNT
Naast het organisatorisch ondersteunen van locatie-specifieke
projecten moeten ook de werkwijze, inzichten, resultaten, etc.
worden gedeeld met andere partijen uit de binnenstad. Bij
nieuwe ontwikkelingen is vooral afstemming, communicatie
en verbinding essentieel. De rol en randvoorwaarden van de
betrokken vastgoedeigenaren is hierbij niet te onderschatten.
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ACTIE 7: Gezamenlijke arrangementen
gastvrije binnenstad

Er kan meer worden samen gewerkt om toeristen/bezoekers
langer in de stad te houden en hen te verleiden gebruik te
maken van het winkelaanbod van de binnenstad. Inmiddels
zijn er initiatieven ontplooit om meer arrangementen te ontwikkelen. Tot de uit te werken ideeën behoort ook het koppelen van specifieke producten aan de arrangementen.

(Kleine) toeristische ondernemingen
Directe opbrengst, omzet uit arrangementen
Vrijetijds- ondernemers (incl. horeca)
Directe opbrengst, omzet uit arrangementen
Gemeente Kampen
Bekendheid van Kampen vergroot, meer bezoekers

ACTOREN
Binnenstadsmanager en ondernemers
Hoofdverantwoordelijk voor starten actie en opzetten platform
Evenementenbureau’s/stadsgidsbureaus/recreatieondernemers
Samenbrengen van ondernemers in arrangementen
Culturele organisaties
Horeca- en logies aanbiedende ondernemers
Bijdrage aan arrangementen
Wandel-, fiets- en vaarorganisaties
Aanbieden van arrangementen

De actie is mogelijk nadelig voor:
Ondernemers buiten het netwerk
Moeilijk profileren en op eigen kracht markt winnen.

BUDGET
Totaal budget nodig: € 15.000.
Andere middelen: netwerk, contacten, samenwerking, verkoopkanaal
TIMING
Op korte termijn (voorjaar 2018?) starten met een eerste (beperkt) aanbod. Dit is op termijn uit te breiden.
EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
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LOCATIE
Deze actie heeft geen vaste plek maar kan in de hele (binnen)
stad en haar omgeving worden georganiseerd.
AANDACHTSPUNT
In de gesprekken is ook gesproken over een platform, waarop
de arrangementen aangeboden worden. Bedenk goed hoe dit
platform kan worden ingezet, hoeveel werk het is om dit bij te
houden en wat dat kost.
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ACTIE 8: Verbeteren vervoersverbindingen
goed bereikbaar centrum

De bereikbaarheid van de binnenstad is van economisch
belang en een belangrijke factor voor de vitaliteit en levendigheid van de binnenstad. Naast de vaste openbaar vervoeraanbieders ontstaan er nieuwe initiatieven voor collectief
vervoer. In deze actie wil men hier strategischer mee omgaan
en kijken wat dit betekent voor het openbaar en collectief
vervoer naar de binnenstad op de lange termijn.
ACTOREN
Gemeente Kampen, afdeling verkeer en vervoer
Provincie Overijssel afdeling OV/programma Slimme Duurzame
Mobiliteit
ProRail, NS, Veolia, Connexion, fietsdeelsysteem KrisKras en DIV,
taxidiensten zoals SWIK/Impact
Evenementenorganisaties Kampen
Alternatieve vervoeraanbieders regio
Klankbordgroep Bereikbaarheid Binnenstad
BUDGET
Budget nodig: € 25.000.
TIMING
Start in 2018, eerste fase voorbereiding, inventarisatie mogelijkheden en behoeften. Experimenteren met nieuwe collectieve
vervoersvoorzieningen vanaf 2019.
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EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
.Bezoekers binnenstad zonder eigen vervoer
Makkelijk bereikbare binnenstad.
Bewoners binnenstad
Mogelijk minder (auto)verkeer in de binnenstad. En meeprofiteren van nieuwe vervoersmogelijkheden.
De actie is mogelijk nadelig voor:
Bestaande OV aanbieders
Concurrentie op vervoer.
LOCATIE
Diverse locaties in en om de binnenstad, de parkeerplaatsen,
de stations en andere logische verzamelplekken.
AANDACHTSPUNT
Anders denken over openbaar en collectief vervoer vraagt om
een andere verantwoordelijkheid van ondernemers en actoren in de binnenstad om dit nieuwe collectieve vervoer mee te
financieren en uit te voeren.

bron foto: ovmagazine.nl
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ACTIE 9: Hoofdwinkelstraat vergroenen
aantrekkelijke openbare ruimte

De hoofdwinkelstraat bestaat uit prachtige wanden met vele
monumenten en biedt een prachtig decor dat je wil laten
zien. De Oudestraat is een ontmoetingsplek, waar mensen stil
staan om een praatje te maken. Het vergroenen van de deze
straat draagt bij aan de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit.
Naast prettige aankleding, kan het ook een positieve bijdrage
leveren aan klimaatadaptatie. Er is behoefte om een visie/
plan hierop te ontwikkelen.
ACTOREN
Gemeente Kampen
Verantwoordelijk, vergunningverlener, beheerder.
Ondernemers binnenstad (incl. horeca)
Wensen en randvoorwaarden aangeven.
Bewoners binnenstad
Wensen kenbaar maken.
Adviesbureau
Expertise, stedenbouw & landschapsarchitectuur.
BUDGET
Budget nodig voor planvorming: € 25.000
TIMING
Voorbereiding en planning in 2018-2019, eerste concrete actie
(vergroening) mits plannen en budget goedgekeurd, in 20202021.
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EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
Bewoners binnenstad
Prettiger leefomgeving.
Ondernemers en ondernemersvereniging
Betere vestigingsvoorwaarden.
Vastgoedeigenaren
Meerwaarde panden.
Bezoekers binnenstad
Hogere verblijfskwaliteit.
De actie is mogelijk nadelig voor:
Logistiek en verkeersstromen
Mogelijk hinder, minder doorstroom verkeer mogelijk.
LOCATIE
Hoofdwinkelstraat, de Oudestraat. Exacte locaties komen uit de
gezamenlijke visie, met daarin afstemming wat betreft beheer
en onderhoud.
AANDACHTSPUNT
Wanneer het groen niet goed en tijdig wordt onderhouden,
creëer je juist verrommeling. Van belang dat dit in de planvorming wordt meegenomen en een kans om ondernemers zich
hier mede voor verantwoordelijk te maken.

bron foto: IAA Architecten

29

ACTIE 10: Leegstand naar woningen transformeren
aantrekkelijke woonomgeving

Het doel van deze actie is om met een transformatie op een
aantal strategische plekken in de binnenstad leegstand terug te dringen. In samenwerking met het Kadaster is door
meerdere partijen het laatste deel van de Oudestraat, benedenstrooms, genoemd. Hier lijkt de transformatie al enigszins
organisch te zijn ingezet. Door op deze ontwikkeling in te
spelen kan gewerkt worden aan het compacter en daarmee
toekomstbestendiger maken van de binnenstad.
ACTOREN
Vereniging van eigenaren
Verantwoordelijk
Gemeente Kampen
Verbinder, ondersteuner, en vergunningverlener.
Het Kadaster
Helpen met het uitzoeken van geschikte panden.
Binnenstadsmanager
Informatie-uitwisseling tussen partijen.
BUDGET
Budget nodig: € 25.000.
TIMING
Najaar van 2018: start met de voorbereiding en inventarisatie,
In 2019 planvorming. Herbestemming en wijziging bestemmingsplan (indien nodig) gebeurt in 2020.
EFFECTEN
De actie geeft profijt voor:
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Bezoekers stad
Betere uitstraling van de binnenstad: prettiger verblijf
Gemeente Kampen
Betere uitstraling van de binnenstad
Ondernemers
Compactere binnenstad zorgt voor concentratie van bezoekers
Woningzoekers
Verbetering aansluiting vraag en aanbod op de woningmarkt
Vastgoedeigenaren
Nieuwe invulling kan nieuwe inkomsten brengen
De actie is mogelijk nadelig voor:
Startende ondernemers
Mogelijk minder aanbod goedkope winkelruimte.
Bestaande verhuurders en vastgoedeigenaren woningmarkt
Meer concurrentie/aanbod op de woningmarkt.
LOCATIE
Het noordelijke uiteinde van de winkelstraat (richting Stadskazerne) zou zich goed lenen voor deze actie. Momenteel wordt
dit gebied vooral bezet door komen en gaan van beginnende
ondernemers en een enkele grotere zaak.
AANDACHTSPUNT
Ingewikkelde actie omdat het gaat om belang van de binnenstad en stad als geheel tegenover het bezit en onderneming
van individu. Belangenconflicten liggen hierbij op de loer.

bron foto: architectuurmaken.nl/projecten/wonen-in-winkels
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REFLECTIE EN AANBEVELINGEN

Het Hanzeborden in Kampen betreft een pilot. Zowel voor de
deelnemers als voor de ontwikkelaars was het verloop en de
uitkomst van het traject een proces van gezamenlijk experimenteren. Het is daarom belangrijk goed te reflecteren op
het traject. In dit laatste hoofdstuk kijken we kort terug op het
proces en geven een aantal inhoudelijke aanbevelingen.
Omdat dit boekje vooral een Agenda van en voor de stad is
beperken we ons in de reflectie op het proces tot de hoofdzaken, en besteden we vooral aandacht aan de inhoudelijke
aanbevelingen.

Reflectie op proces
Het doel van Hanzeborden was om met alle betrokken partijen
opnieuw na te denken over de betekenis, invulling en realisatie van de recreatieve binnenstad. Wat we tijdens het traject in
Kampen hebben gezien is dat er vooral in de eerste fase veel
enthousiasme ontstond om mee te denken over hoe en wat er
anders kan. In deze fase heeft het gebruik van serious games
naar ons idee zowel inhoudelijk als wat betreft de sfeer positief bijgedragen. Hoewel het niet gelukt is focusgroepen in de
beoogde aantallen aan het traject te binden is in fase 2 en 3
een behoorlijk aantal acties geconcretiseerd, zoals in dit boekje
gepresenteerd. We kijken als ontwikkelaars dan ook positief
terug op het traject in Kampen.
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van webwinkels’. Dit maakt het nut of de noodzaak van resulterende acties duidelijker en daarmee aantrekkelijk om op te
pakken.
2.
Om scherper op de echte knelpunten in de binnenstad
te focussen, kan overwogen worden om meer gebruik te maken van beschikbare data, bijvoorbeeld over leegstand, bezoekersaantallen, looproutes, enz. In veel gemeenten zijn dit soort
data voorhanden.
3.
Spelvorm 2, waarin deelnemers spelenderwijs leren
samenwerken, plannen en investeren, moet eenvoudiger en
duidelijker aansluiten bij het traject. Tijdens de inzet in Kampen was de relatie tussen werkvorm 2 en de gekozen acties te
onduidelijk, waardoor deelnemers niet begrepen waarom ze dit
spel speelden.

De belangrijkste lessen die we meenemen voor toekomstige
toepassingen zijn:

4.
Het traject kan sneller worden uitgevoerd zodat deelnemers makkelijker in het proces blijven. De overleg- en ontwikkelingstijd die in Kampen nodig was om spelsessies in te plannen en voor te bereiden maakte het voor deelnemers lastig
om echt betrokken te raken (en blijven). Nu de spelvormen zijn
ontwikkeld kan het traject sneller en ‘strakker’ worden uitgevoerd.
Met bovenstaande punten in het achterhoofd hebben we
teruggekeken naar de resultaten van het traject in Kampen en
een aantal aanbevelingen geformuleerd.

1.
In plaats van een open vraagstelling (‘wat kan er beter?’)
moeten we deelnemers uitdagen om een probleem op te lossen, bijvoorbeeld ‘leegstand in de binnenstad’ of ‘de opkomst

Aanbevelingen
Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor iedereen die betrokken
is bij de uitvoering of verdere concretisering van de 10 acties.

Bewaak de samenhang tussen acties en visie
We zijn het traject begonnen met het verscherpen van de visie
‘recreatieve binnenstad’ en geëindigd met het vaststellen van
doelen voor de binnenstad. Er zijn keuzes gemaakt en het is
belangrijk hier ook tijdens de uitvoering aan te blijven refereren; welke aspecten zijn belangrijk in een recreatieve binnenstad? In welke mate draagt een actie hieraan bij? Deze vragen
moeten bepalen of en wanneer een actie wordt gerealiseerd.
De ‘impact indicatie’ die in dit boekje bij elke actie wordt gegeven is één manier om deelnemers te blijven herinneren aan de
relatie tussen acties en de overkoepelende visie.
Bepaal de grenzen van de top 10
De top 10 met acties voor de binnenstad is samengesteld door
een relatief kleine groep deelnemers, bovendien voornamelijk
ondernemers en vastgoedeigenaren; ondanks de pogingen via
Hanzekaarten en een online enquête. De geldigheid van de
top 10 kent daardoor z’n grenzen. Andere doelgroepen hebben mogelijk minder kans gehad zich uit te spreken over de
thema’s en hun wensen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen
dat de top 10 wordt opgerekt totdat alle plannen en voornemens van de gemeente zelf er ook in passen. Pas daarom
op met het schrappen, toevoegen of zelfs herformuleren van
acties.

antwoord hangen. We raden daarom aan om de vraag regelmatig te blijven stellen, vooral bij acties waar men nog op zoek
is naar draagvlak en middelen.
Geef inzicht in kosten
Vragen omtrent budget bleken voor de deelnemers vaak moeilijk te beantwoorden, zowel wat betreft het benodigde budget
als wat betreft de beschikbare ‘potjes’. Het is belangrijk om beide kanten beter inzichtelijk te maken om een reële inschatting
van de haalbaarheid van een actie te kunnen maken. Daarnaast
is aan te raden inzicht te geven in de omzet die een actie moet
opleveren om zichzelf terug te verdienen (en daarmee ook
inzicht in de haalbaarheid van een actie).

Bedenk wie profijt heeft van een actie
Wie profiteert van een actie? Dit is belangrijk om te weten omdat het het belang of nut van een actie aantoont. Maar er zit
meer achter. Want mensen die profijt hebben van een actie zijn
ook mensen die sneller geneigd zullen zijn om geld of menskracht in te zetten. Bij veel acties bleef deze vraag op het eerste
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6

EN NU VERDER

De resultaten uit deze “agenda van en voor de stad” vormen
een centraal element in het zogenaamde stadsarrangement.
Met een stadsarrangement geeft een stad aan verder te blijven
bouwen aan en te investeren in een vitale en bruisende binnenstad. In een arrangement worden afspraken vastgelegd
over activiteiten en projecten in (delen van) de binnenstad. Het
is een resultaat van gezamenlijke inspanning van belangrijke
samenwerkende partijen in de stad waaronder gemeente, provincie Overijssel, promotie-organisaties, binnenstadsmanagement en ondernemersverenigingen.

De acties die uit Hanzeborden zijn voortgekomen en worden
beschreven in deze agenda vormen een belangrijke input voor
dit stadsarrangement. In dit stadsarrangement worden de acties uit Hanzeborden onderverdeeld in vier nieuwe thema’s en
verder aangevuld met input vanuit onder andere de perspectievennota.
De vier thema’s:
• Transformatie en transitie
De binnenstad van Kampen is gebaat bij meer functies die in
de binnenstad hun plek vinden. Dat betekent het transformeren van delen van de binnenstad en de panden die daar gelegen zijn.
• Organiseren en mobiliseren
Een belangrijk uitgangspunt is dat partijen elkaar nodig hebben. Een tweede onderdeel van de agenda is daarom het
mobiliseren van relevante partijen en het organiseren van de
samenwerking.
• Decor van de stad
Naast de functies die hun plek hebben of vinden in de binnenstad, is ook het aanzien en de context van de binnenstad van
belang. Het derde onderdeel is hierop gericht.
• Vitaliteit en levendigheid
Een vitale, recreatieve binnenstad vraagt om (culturele) evenementen en andere vormen die mensen aanleiding geven om
de binnenstad te bezoeken. Dit is het vierde onderdeel van de
agenda.

34

35

