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Noem 1 voorbeeld van een project, gebeurtenis of evenement waaruit blijkt 

dat de samenwerking (tussen bijvoorbeeld gemeente, ondernemers, 

vastgoed, bewoners) in uw binnenstad goed georganiseerd is. Gebruik 

hiervoor maximaal 100 woorden.  

In 2015 is het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) opgericht. In PBA zijn zeven ondernemersorganisaties vertegenwoordigd, 

waaronder horeca, vastgoed, cultuur en detailhandel. Het PBA werkt nauw samen met bewonersplatform Arnhem6811, 

gemeente Arnhem en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT-KAN), die de rol van adviseur vervullen. 

 

Met deze partners wordt gewerkt aan een vitale, bruisende en toekomstbestendige binnenstad, wat o.a. een gezamenlijke 

detailhandels- en horecavisie heeft opgeleverd. De brede coalitie is de kracht van de samenwerking, waarin alle partijen vanuit 

hun eigen rol en belang een bijdrage leveren aan de binnenstad. 

 

Het PBA initieert, op basis van thematiek samengestelde, werkgroepen met hierin afgevaardigden uit de ondernemers-

organisaties. Op deze wijze worden verbetervoorstellen bottum-up vormgegeven en gedragen! 

 

3 Samenwerking 
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4 Samenwerking 

Welke 2 verbeterpunten zijn er doorgevoerd/worden op korte termijn (max. 1 

jaar) doorgevoerd om de samenwerking te verbeteren? Maximaal 50 

woorden per verbeterpunt.  

 Lokale Samenwerking 

De organisatiegraad van PBA is hoog. Zowel op bestuurlijk, operationeel (team Stadsregie) als op ondernemend niveau  

(werkgroepen op thema). De samenwerking willen we verbeteren door een meer integrale aanpak tussen/met de werkgroepen,  

het bestuur en de gemeente Arnhem onder begeleiding van het team Stadregie. Daarnaast willen we dieper doordringen tot de  

ondernemers op straatniveau. Hiervoor zijn straatvertegenwoordigers aangesteld.  

 

 

 

Regionale samenwerking 

Bij de verdere ontwikkeling van de Visie Arnhemse binnenstad kijken we naast het DNA van Arnhem ook naar het DNA van  

Nijmegen. We zoeken naar het onderscheidend vermogen van beide steden en kijken nadrukkelijk op regionaal niveau hoe we  

elkaar kunnen versterken als historische binnensteden aan de rivier in het groen.  
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Benoem 2 toonaangevende gerealiseerde of geplande projecten op het 

gebied van digitalisering / smart city  (bijvoorbeeld: inzet van wifi-data, 

centrumplatform, belevingsmonitor). Maximaal 100 woorden per project. 

 

5 Digitalisering 

Chainels 

Alle binnenstad-ondernemers, bewonersplatform, gemeente, besturen van de ondernemersorganisaties en politie zijn aangesloten op 

Chainels. Via dit online communicatiemedium van het PBA worden actualiteiten, verslagen, oproepen, aankondigingen, uitnodigingen en 

waarschuwingen gecommuniceerd met betrekking tot de binnenstad, PBA en de werkgroepen. Deelnemers kunnen reageren op berichten 

en onder redactie van PBA zelf berichten plaatsen. Maar ze kunnen ook samenwerken binnen Chainels in gesloten groepen op 

projectniveau! Chainels werkt als databestand voor de nieuwe website binnenstadarnhem.nl. Alle ondernemers zijn zichtbaar en vindbaar 

op de website, via hun accountgegevens uit Chainels. De gegevens kunnen ‘anytime - anyplace’ door de ondernemer zélf aangepast 

worden, wat bijdraagt aan een actuele website, zonder dat redactie via CMS nodig is. 

 

 

 

Dit is PAS Arnhem 

In 2016 introduceerden PBA en het Arnhemse bedrijf CCV de "DitIsPAS-Arnhem" cadeaukaart, in samenwerking met de gemeente en 

stakeholders binnen het platform. De cadeaukaart, in de vorm van een ‘creditcard’ kan in Arnhem bij meer dan 60 ondernemingen, 

waaronder winkels, horecagelegenheden, attracties en culturele instellingen besteed worden. De barcode op de card wordt uitgelezen met 

een tablet bij de winkelier. Via online media (website, Facebook) worden kaarthouders op de hoogte gehouden van nieuwe acceptanten en 

speciale acties. In 2018 wordt de card gekoppeld aan een online loyaliteitsprogramma. Op deze manier hopen CCV, Gemeente Arnhem en 

PBA meer bezoekers naar de stad te trekken en de winkelervaring te verrijken. 
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Noem 2 toonaangevende woningbouwprojecten (renovaties /  wonen 

boven winkels / transformaties) die de afgelopen twee jaar  in de 

binnenstad hebben plaatsgevonden? Vermeld hierbij het aantal 

woningen, prijsniveau, type woningen en huur/koop. Gebruik hiervoor 

maximaal 100 woorden per voorbeeld. 

 
Het oplossen van leegstand door transformatie van gebouwen met inachtneming van een goede balans tussen wonen, 

werken, winkelen. Dat is de opdracht waar het Transformatieteam in 2013 mee aan de slag is gegaan. In 2015 is de “Visie 

op Transformatie” vastgesteld waarbij de binnenstad is aangewezen als prioriteitsgebied. Deze aanpak heeft geleid tot 

vele transformaties waarbij o.a. ruim 600 woningen in de binnenstad zijn toegevoegd. Hiermee zijn leegstaande panden (of 

panden waarbij de markt kansen zag) omgetoverd naar prettige leefomgevingen die zorgen voor een levendige binnenstad 

en het gevoel van veiligheid hebben vergroot. De binnenstad wordt daardoor nog meer ervaren als prettig verblijfsgebied. 

Met de Arnhemse Metamorfosenroute worden bezoekers langs 12 getransformeerde gebouwen geleid met informatie over 

de metamorfosen. 

 

 

 In hoog tempo worden de ambities ten aanzien van transformatie van lege gebouwen waargemaakt. In een samenspel van 

investeerders, corporaties, ontwikkelaars, beleggers en de gemeentelijk organisatie komen de transformaties tot stand. 

In de aanloopstraten zijn veel voormalige kantoorgebouwen getransformeerd naar woningen voor diverse doelgroepen 

(starters, young professionals, senioren). Bijvoorbeeld 'Grote Broer', het voormalig kantoor van politie Midden-Gelderland, 

Broerenstraat 39. Dit pand is in 2015 getransformeerd van kantoor (3.500m2) naar 9 studio's en 50 

tweekamerappartementen. De woningen variëren in oppervlakte van 27m2 tot 55m2. Afhankelijk van het aantal m2 

variëren de huurprijzen van € 535,- tot € 695,- per maand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Wonen 
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Welke woningbouwprojecten zijn  de afgelopen twee jaar 

gerealiseerd/opgestart? Het gaat hierbij om het aantal 

omgevingsvergunningen voor woningbouwprojecten in de periode vanaf 

1 januari 2015. Voeg een lijst toe van de project, inclusief het aantal 

woningen en type woningen (appartement of woonhuis).  

 

7 Wonen 

We pakken de zuidelijke binnenstad aan. Stap voor stap wordt het gebied opgeknapt en verder ingericht. De zuidelijke 

binnenstad gaat zo deel uitmaken van de binnenstad. Er verrijzen mooie binnenstedelijke woonbuurten zoals Paradijs en 

Bartok. De woonbuurten zijn een oase van rust in een bruisende binnenstad. In Paradijs zijn 41 bijzondere woningen gebouwd, 

die allemaal net even anders zijn, opvallen door hun hoge afwerkingsniveau, enorme leefruimte binnen en buiten, één of twee 

parkeerplaatsen op eigen terrein en hun unieke ligging: in het hart van een creatieve binnenstad waar geen dag hetzelfde is.  

In Bartok - tegenover het Feestaardvarken - worden in 2017 een supermarkt en 60 appartementen gebouwd (35m² tot 125m²) 

en aan de Rodenburgstraat zijn 11 kavels voor (grondgebonden) zelfbouw verkocht. De bebouwing op het kerkplein van Focus 

Filmtheater is gestart en wordt in 2018 gecomplementeerd met de bouw van appartementen. Zo leggen levendige straten de 

verbinding met de Rijn en wordt de openbare ruimte in dit naoorlogse wederopbouwgebied vernieuwd. De warenmarkt is 

inmiddels verhuisd van het Kerkplein naar de nieuw ingerichte en parkeervrije Markt. Het Kerkplein verbindt binnenstad en 

zuidelijke binnenstad met elkaar via een directe looproute. Met de aanleg van de Jansbeek is er straks één binnenstad tot de 

Rijn, waarmee het rijngoud wordt verzilverd. 
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Noem 3 acties van de afgelopen twee jaar waarmee de woonkwaliteiten 

van uw binnenstad is verbeterd. Gebruik hiervoor maximaal 50 woorden 

per actie en voeg een foto toe.  

 Groenplan Binnenstad 

Groen is een kernwaarde van Arnhem. PBA, bewonersplatform Arnhem6811 en gemeente hebben het 

Groenplan Binnenstad Arnhem opgesteld. Het kan groener en leefbaarder is het motto. De 

samenwerkende partijen vergoeden tot 90% van de kosten van nieuwe groenelementen en de 

ondernemers betalen 10%. Het gaat om gevelgroen, geveltuinen, mobiele plantenbakken en 

boombakken. In de zomer van 2017 waren de eerste resultaten al zichtbaar! 

 

 

8 Wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luwte versus reuring 
Door het naast elkaar laten bestaan van "luwte" en "reuring" werken we aan een compacter 

kernwinkelgebied. In de luwte worden bijvoorbeeld prettige woonmilieus gecreëerd. Het Gele 

Rijdersplein transformeert naar luwte gebied met private initiatieven, zoals de transformatie van het 

ABNAMRO kantoorgebouw naar appartementen, als gevolg. Een woonmilieu in hartje stad met de rust 

van een dorp aan een bomenrijk en verkeersluw plein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘BigBang’ schoonmaakactie 

In mei startte Arnhem met de ‘BigBang – voorjaarsschoonmaak’ een campagne voor een schone en 

opgeruimde binnenstad. Graffiti en kauwgum worden verwijderd, straatwerk en -meubilair opgepoetst,  

nieuwe prullenbakken geplaatst en zogenoemde ‘weesfietsen’ opgeruimd. Ondernemers krijgen korting 

op een onderhoudscontract met een professioneel gevelreinigingsbedrijf. De schoonmaakcampagne 

wordt ondersteund door NederlandSchoon. 
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Noem 2 voorbeelden waaruit blijkt dat u de afgelopen 2 jaar heeft 

geïnvesteerd in de gastvrijheidsbeleving van uw binnenstad. Geef de 

beoogde en bereikte resultaten aan. Maximaal 100 woorden per voorbeeld. 

 

9 Gastvrijheid & stadsbeleving 

Huiskamer  

Gemeente, Visit Arnhem en NS werken sinds 2015 samen in de Stations Huiskamer. Visit Arnhem levert VVV-informatie van de stad en omgeving. 

Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke dienstverlening voor reizigers die Arnhem bezoeken en wordt de bezoeker van station Arnhem in contact 

gebracht met de gastvrijheid van Arnhem. De drie ingerichte huiskamers met de thema’s: Veluwe, Modeatelier en Fashionstore passen in het DNA 

van Arnhem. Om deze gastvrijheid door te zetten is een interactieve online training  ‘gastheerschap’ voor ondernemers gelanceerd zodat ook zij 

bezoekers kunnen informeren over thema's en events. De tool is geïnitieerd door RBT/KAN en mede gefinancierd door ondernemers.   

 

 

 
Paviljoen Slag om Arnhem 

De oorlog heeft Arnhem gemaakt tot wat hij is. Het nieuwe paviljoen "Airborne at the Bridge" (opening eind maart 2017) is een GRATIS 

tentoonstellingsruimte met prachtig uitzicht op de John Frostbrug. De tentoonstelling wordt door museum Hartenstein beheerd en benadrukt de 

Airborne samenwerking. In korte tijd hebben al 20.000 bezoekers het verhaal rond de slag om Arnhem beleefd vanuit verschillende 

perspectieven. De geschiedenis van de oorlog in Arnhem komt hier tot leven. Met een VVV informatiepunt en gastheren en -vrouwen vervult het 

paviljoen een nadrukkelijke gastvrij informatiepunt voor bezoekers. 
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Wat kan er in uw binnenstad verbeterd worden in het kader van 

gastvrijheidsbeleving?  Welke beleidsdoelstellingen/acties zijn hier aan 

verbonden?  Op welke belevingscomponenten spelen deze 

doelstellingen/acties in? Illustreer dit aan de hand van 2 voorbeelden van 

maximaal 100 woorden. 

10 Gastvrijheid & stadsbeleving 

Rode lopers 

Het vergroten van de beleving in de binnenstad gebeurt o.a. door het kernwinkelgebied kleiner te maken en  

aanlooproutes aantrekkelijker. Kansrijke verbindingen van oude binnenstad ‘naar buiten’ zijn aangeduid als 

‘rode lopers’. Deze corridors verbinden de oude binnenstad met de stedelijke en landschappelijke omgeving. 

Dit vraagt publiek aantrekkende functies; geen uitbreiding van het kernwinkelapparaat, maar ateliers, 

speciaalzaakjes, cultuur gerelateerde functies of horeca en een kwalitatieve goede openbare ruimte. Lang 

leegstaande panden worden getransformeerd naar bijvoorbeeld woningen en vernieuwende winkelconcepten 

worden gestimuleerd. De investeringen in de openbare ruimte nodigen private investeringen uit. 

 

Herkenbaarheid Kwartieren 

In de binnenstad worden de verschillende gedeelten aangeduid als kwartieren; Korenkwartier, Rozetkwartier, 

Musiskwartier, Eusebiuskwartier, Janskwartier, Rijnkwartier, 7Straatjes. In de directe nabijheid van de 

binnenstad ligt het Modekwartier. Gemeente en stakeholders streven gezamenlijk naar het versterken van de 

eigen identiteit en specifieke kenmerken per kwartier. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de binnenstad 

en zorgt voor onderscheidend vermogen. Stedelijke ontwikkelplannen worden op detailniveau specifiek 

uitgewerkt voor de kwartieren. De herkenbaarheid en oriëntatie voor bezoekers worden vergroot door 

kwartieren een eigen kenmerkend pictogram te geven, welke onder meer terugkomt in de bewegwijzering. 

 

http://www.arnhembestebinnenstad.nl 

  

http://www.arnhembestebinnenstad.nl/


Welke actie/project is er de afgelopen 2 jaar uitgevoerd om de kwaliteit van 

de binnenstad op het gebied van mobiliteit (veiligheid, parkeren, 

bereikbaarheid) te verbeteren? Maak daarbij onderscheid tussen de type 

weggebruikers en gebruik maximaal 50 woorden per onderdeel. 

 Fietsers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mobiliteit 

Met de uitbreiding van 1000 fietsklemmen in de binnenstad, de verdubbeling van de bewaakte fietsenstalling Gele Rijders Plein, 

de oplevering 5.000 plaatsen in Arnhem Centraal en de aanleg van nieuwe snelfietsroutes zet Arnhem in op de fiets. De 

campagne “Hé kom aan” stimuleert het fietsgebruik en hebben we Velo-city 2017 mede georganiseerd.  

 

 

 

 

 

Voetgangers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobilist 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollator-/ 

rolstoelgebruikers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de verbeterde oversteekplaats en nieuwe routing van het centraal station naar de binnenstad geven we invulling aan de 

"rode loper" voor deze corridor. Met de relatief brede omvang van het voetgangersgebied en nieuwe inrichting van de zuidelijke 

binnenstad geven we de voetganger ruim baan. 

De centrumring is voorzien van een interactief parkeerverwijssysteem en wordt 2 keer/ jaar de bezetting van alle parkeerplaatsen gemonitord 

om te anticiperen op nieuwe behoeften. Er is 2 jaar geen parkeertariefsverhogingen doorgevoerd en is laag tarief van €0,50/uur van 18:00-

06:00 uur in gemeentelijke parkeergarages doorgevoerd. Onlangs is voorzien in de uitbreiding van de  laadinfrastructuur. 

Naast regulier overleg met “Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten” heeft gemeente middels een schouw (mei 2017) concrete 

afspraken gemaakt over aanpassingen (en aantallen) gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad waaraan uitvoering gegeven wordt. Bij 

herinrichting zuidelijke binnenstad is straatwerk ter hoogte van busperrons verlaagd tbv makkelijke instap rollator-/rolstoel gebruikers.  

Openbaar 

vervoer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de oplevering van Iconisch Arnhem Centraal, verlegging/uitbreiding van de busontsluiting zuidelijke binnenstad, de eigen infrastructuur 

voor  TROLLEYBUS, drie busstations en de introductie van BrengFlex is de binnenstad optimaal bereikbaar via het OV. Met de Trollleybus (in 

voorbereiding 10/20 km op accu bovenleidingloos rijden) heeft Arnhem nog een icoon in handen.   
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Noem 1 verbeterpunt in uw binnenstad op het gebied van mobiliteit en 

geef aan hoe het bestaande beleid daar mee om gaat. Gebruik hiervoor 

maximaal 100 woorden. 

 

12 Mobiliteit 

De Bereikbaarheidsvisie voor een gastvrije bereikbare binnenstad ligt momenteel in de raad, waaraan een 

uitvoeringsagenda (maatregelenmatrix) gekoppeld is. Per modaliteit worden verbetermaatregelen 

aangegeven. De uitvoeringsagenda wordt met de partners gemonitord en gestuurd. 

 

Voor Parkeertariefdifferentiatie en loyaliteitsparkeerprojecten is budget beschikbaar om ook de auto gastvrij te 

ontvangen. Een nadrukkelijke wens van ondernemers! Door twee keer per jaar de bezetting op 

parkeerplaatsen te monitoren anticiperen we op de parkeercapaciteit in de binnenstad. 

 

Een wens is het opwaarderen van de gemeentelijke parkeergarages tot prettige en veilige servicecenters. In 

deze periode is hiervoor geen groot budget beschikbaar en is geagendeerd voor de langere termijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arnhembestebinnenstad.nl 

  

http://www.arnhembestebinnenstad.nl/


Noem 2 voorbeelden waaruit blijkt dat u de afgelopen 2 jaar een 

effectieve marketing- & promotiestrategie hebt gehanteerd. Welke 

marketingstrategie heeft u daarbij ingezet? Gebruik hiervoor maximaal 50 

woorden per voorbeeld.  

 

13 Marketing & promotie 

Samenwerking PBA en citymarketing gemeente Arnhem op het gebied van marketing en 

promotie voor de binnenstad. Door samen de thema's te kiezen, fysiek op locatie samen te 

werken en gebruik te maken van elkaars middelen voeren we een effectieve campagne en 

bereiken we de juiste doelgroepen voor de stad. 

Krachten buiten het centrum geven ook voeding aan de binnenstad. Events in de binnenstad 

koppelen we aan deze krachten. Voorbeeld is de opening van de mangrove in Burgers’ Zoo, 

dat onderwerp was tijdens het World Streetpainting Festival. Hierdoor wordt langer bezoek in 

de stad gestimuleerd en profiteren we van elkaars initiatieven.  
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Op welke wijze is er de afgelopen 2 jaar geïnvesteerd in de beleving in 

de binnenstad (bijvoorbeeld evenementen, openbare ruimte etc.). Hoe 

past dit binnen de marketingstrategie van de binnenstad?  Maximaal 100 

woorden.  

 

14 Beleving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnhem is Groen, Creatief en Ondernemend! Arnhemse iconen als Arnhem Centraal, Rozet, het verbouwde Musis Sacrum en 

nieuwbouw van Focus Filmtheater. Beeldbepalende evenementen als Sonsbeek Internationaal en Ruimtekoers (GROEN), State of 

fashion en Fashion and Design Festival (CREATIEF) Innovatie (ONDERNEMEND) en de Bridge to Liberation Experience met 

investeringen in het herdenkingstoerisme zorgen voor die extra beleving in onze stad. Bij het versterken van onze binnenstad en het 

omvormen naar ‘place to meet’, maken we daarmee gebruik van onze kracht. Daar liggen immers de aanknopingspunten voor onze 

economische kracht en het DNA dat tot in de haarvaten van onze stad zit. 
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Op welke wijze is er de afgelopen 2 jaar geïnvesteerd in de openbare 

ruimte?  Gebruik hiervoor 2 voorbeelden. Maximaal 50 woorden per 

voorbeeld. 

 

15 Openbare ruimte 

 

Door aanleg van de Sint Jansbeek geven we invulling aan de wens van bewoners om historie én 

speelaanleidingen terug te brengen in de binnenstad. Daarnaast zorgt de Jansbeek bij hevige 

regenval voor minder wateroverlast in de binnenstad, faciliteert de beek in het afkoppelen van 

hemelwater en dempt hittestress.  

 

Met de herinrichting van de zuidelijke binnenstad, sloop van naoorlogse panden, het realiseren van 

binnenstedelijke woonmilieus, vernieuwing van het marktplein en terugbrengen van de markt naar 

zijn historische locatie, wordt het gehele gebied stap voor stap ontwikkeld.  

Zo wordt het kernwinkelgebied verkleind, de binnenstad één geheel en met de Rijn verbonden.  
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Wat zijn 2 innovatieve projecten/manieren op het gebied van het beheer 

en onderhoud van uw binnenstad van de afgelopen 2 jaar of het 

komende jaar? Gebruik per initiatief maximaal 100 woorden.  

 

16 Openbare ruimte 

 

 

 

Opgeruimde binnenstad 

PBA, gemeente, inwoners en ondernemers in de binnenstad werken sinds mei 2017 samen aan een schone en opgeruimde binnenstad. De campagne 

maakt ondernemers, bezoekers en bewoners ervan bewust, dat een schone stad bijdraagt aan een prettige leefomgeving, visitekaartje is voor Arnhem en 

bezoekers een gastvrij welkom biedt. 

 

Ondernemers en bewonersverenigingen worden door PBA en gemeente uitgenodigd om een driejarig onderhoudscontract af te sluiten. Hierin wordt 

vastgelegd dat een professioneel bedrijf iedere 3 weken de straat en gevel controleert en reinigt en zo nodig voorziet van een (nieuwe) anti-graffiti coating. 

De ondernemer of vereniging betaalt 50% van de kosten. 

Groenplan 

In 2017 is het Groenplan Binnenstad gepresenteerd, dat is ontwikkeld door alle betrokken partijen bij de binnenstad: bewoners, ondernemers, 

vastgoedeigenaren en de gemeente. Het vergroenen van de binnenstad dient meerdere doelen: de uitstraling verbetert, het verblijven in de 

binnenstad wordt prettiger, hitteplekken worden verminderd, de waterproblematiek wordt aangepakt én de biodiversiteit gaat omhoog.  

Ondernemers en bewoners kiezen uit ‘menukaarten’ uit verschillende typen groenelementen. De samenwerkende partijen vergoeden 90 procent 

van de kosten. Ondernemers en bewoners dragen zelf de laatste 10 procent. Een voorbeeld van een publiek private investeringen voor uniforme 

uitstraling!  
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Op welke 3 manieren is de leegstand de afgelopen 2 jaar in de 

binnenstad teruggedrongen, voorkomen, c.q. op welke wijze heeft u 

gewerkt aan het compact maken van het kernwinkelgebied? Gebruik per 

manier maximaal 100 woorden. 

 

17 Retail 

Transformatieteam  

Om de leegstand in de stad te beperken t.b.v. veiligheid, aantrekkelijk ondernemersklimaat, imago en financiële consequenties van  leegstand heeft de gemeente 

een ‘Transformatieteam’, met twee coördinatoren, in het leven geroepen dat het transformatieproces versnelt. De binnenstad is  als prioriteitsgebied aangewezen en 

het team beoordeelt nieuwe initiatieven op haalbaarheid en helpt initiatiefnemers bij het doorlopen van het proces. Vanaf 2013 is met deze aanpak 105.000m² 

getransformeerd waarvan veruit het grootste deel in de binnenstad.  

 
Integrale aanpak  

Met een Acquisitieteam, intensieve contacten met Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem en makelaars wordt actief geacquireerd en pop-up initiatieven 

gefaciliteerd. Voor DNA versterkende concepten vanuit de Arnhemse creatieve industrie gaan we in gesprek met eigenaren voor passende huurprijzen en investeren 

we in de openbare ruimte om private investeringen uit te lokken. Tijdens evenementen als Fashion en Designfestval worden leegstaande panden omgetoverd tot 

creatieve pop-up stores (die bij succes langer open blijven) en is de "Window Shopper" door MAISON the FAUX en Museum Arnhem met ondersteuning van 

gemeente Arnhem gelanceerd. Lege etalages worden volgens DNA met hoogwaardige kunst en creativiteit ingericht.   

Ruimtelijk instrumentarium  

We experimenteren met stedelijke herverkaveling en zetten ons ruimtelijk juridisch instrumentarium in om kernwinkelgebied te verkleinen en probleemgebieden aan 

te pakken. Om het gebied rond de Korenmarkt weer toekomstperspectief te bieden is het huidige eenzijdige (over)aanbod van nacht- en avondhoreca in de 

Varkensstraat een halt toegeroepen (2017). Het voorbereidingsbesluit voorkomt dat in deze straat nieuwe horeca wordt toegevoegd en heeft de gemeente op alle 

panden in de Varkensstraat een voorkeursrecht gevestigd om dit gebied te transformeren. Daarnaast werken we met onze stakeholders aan de voorbereiding van 

nieuw bestemmingsplan "binnenstad" waarin we keuzes maken over omvang van het kernwinkelgebied.  
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Beschrijf in maximaal 100 woorden de uitgangspunten van het geldende 

detailhandelsbeleid t.a.v. de binnenstad in relatie tot het beleid voor 

buurt- en wijkwinkelcentra en perifere locaties.  

18 Retail 

In juni 2016 is de nieuwe Detailhandelvisie vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Detailhandel is belangrijk voor de stad. Winkels dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat. In de binnenstad zijn ze samen 

met functies zoals horeca, vrijetijdsbesteding, cultuur, ondernemerschap, wonen en evenementen een belangrijke basis voor de 

aantrekkelijkheid en levendigheid. Zo’n 40 stakeholders waren betrokken bij het opstellen. 

 

We onderscheiden de volgende gebieden: 

•Hoofdwinkelcentrum in de Arnhemse binnenstad 

•Stadsdeelcentra 

•Wijk- en buurtcentra 

 

Primaat voor ontwikkeling van detailhandel ligt bij de binnenstad. Meer dan in het verleden leggen we nadruk op 

detailhandelsontwikkelingen in de binnenstad. Doel om de bovenregionale winkelfunctie te versterken en inzet op compacte 

binnenstad. 
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Noem 3 redenen waarom uw binnenstad op het gebied van cultuur en 

leisure de beste binnenstad is. Gebruik hiervoor per reden maximaal 50 

woorden en één foto.   

 

19 Cultuur & leisure 

In het centrum van Arnhem is de nieuwe concertzaal van Musis verrezen. De achterwand van de 

concertzaal is van glas, waardoor bezoekers vanuit de zaal in het stadspark kijken en mensen van 

buiten het orkest zien spelen. De glazen achterwand kan worden geopend, waardoor het orkest naar 

buiten gericht, naar het Lauwerspark, kan spelen. Deze faciliteit opent vele mogelijkheden voor 

bijzondere events waarbij natuur en cultuur worden geïntegreerd. 

Het evenementenprogramma in de binnenstad past bij het culturele aspect van Arnhem. Fashion & 

Design Festival Arnhem, Sonsbeektentoonstelling, Culturele Koopzondag Kijken Kijken Kopen, Winter 

Arnhem, World Streetpainting, Living Statues, Bridge to Liberation Experience waarin op een nieuwe 

manier de Slag om Arnhem herdacht wordt. 

In de binnenstad zijn het afgelopen jaar 2 belangrijke musea gekomen die passen bij Arnhem, haar 

geschiedenis. Het herdenkingspaviljoen waarin bezoekers op moderne wijze de geschiedenis van 

de Slag om Arnhem kunnen bekijken. Collectie De Groen waarbij laagdrempelig kennis gemaakt 

wordt met hedendaagse kunst van ontwerpers uit stad en regio. 
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Hoe is de afgelopen 2 jaar de relatie tussen het cultureel aanbod en de 

binnenstad versterkt? Gebruik hiervoor maximaal 100 woorden.  

20 Cultuur & leisure 

Arnhem heeft fors geïnvesteerd in de 'harde' culturele infrastructuur met de behuizing van culturele instellingen. Bibliotheek en 

cultuurcentrum 'Rozet', het nieuwe Theater aan de Rijn, de renovatie en vernieuwbouw van Musis, de uitbreiding en vernieuwing 

van het museum voor moderne kunst is gaande en is gestart met de bouw van een nieuw filmhuis. Via de creatieve corridor 

worden deze programmatisch aan elkaar en de binnenstad verbonden en werken we binnen PBA samen met Cultuur Netwerk 

Arnhem. Zichtbaar wordt de samenwerking bijvoorbeeld met de Windowshopper waarbij lege etalages hoogwaardig worden 

ingericht door museum Arnhem en een geïntegreerde evenementenkalender met voordeelbonnen. 
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Op welke manier heeft u de afgelopen 2 jaar geïnvesteerd in de 

betrokkenheid van vastgoedpartijen in uw binnenstad? Gebruik hiervoor 

maximaal 100 woorden.  

 

21 Vastgoed 

De Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) is in 2015 opgericht met als doel: 

a) Een sterk lokaal vastgoednetwerk in de Arnhemse binnenstad;  

b) Belangenbehartiging vastgoed in de Arnhemse binnenstad;  

c) Gezamenlijke acquisitiekracht;  

d) Samen met andere stakeholders werken aan een stevige verbeteragenda voor de binnenstad. 

VECA is mede-initiatiefnemer tot oprichting van het PBA, om mede daarmee Arnhem weer terugbrengen in de Top 10 

van meest aantrekkelijke binnensteden. VECA kent een maatschappelijk betrokken achterban, groot en klein, uit 

Arnhem en daarbuiten. VECA is voor alle eigenaren van commercieel of beleggingsvastgoed, die belang hebben bij het 

economisch functioneren van de binnenstad. 
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Noem 2 voorbeelden waarin uzelf, of in samenwerking met andere 

partijen, de afgelopen 2 jaar heeft geïnvesteerd in de kwaliteit en waarde 

van het vastgoed van de binnenstad.  Maximaal 50 woorden per 

voorbeeld. 

 

22 Vastgoed 

Building 026 

Het voormalig pand van de bibliotheek is door de eigenaar, Credit Suisse, volledig gerenoveerd tot 

een toonaangevend gebouw waarin detailhandel, horeca en kantoren zijn gehuisvest. Met één van 

de grootste winkels van Riviera Maison en Meyer & Floor. Naastgelegen gemeentepand is 

eveneens door hen aangekocht voor woningbouw; een toekomstbestendige gebiedsimpuls.  

Arnhem Centraal (station) 

Op 19 november 2016 opende staatssecretaris Sharon Dijksma van ministerie van Infrastructuur en 

Milieu het station officieel. Ontworpen door Ben van Berkel (UNstudio) en vele internationale prijzen 

als gevolg. Dit grootste station van oost Nederland heeft private investeringen in het gebied uitgelokt 

en nieuwe concepten doen landen zodat dit gebied een waardige (grootstedelijke) entree van de 

binnenstad is geworden. 
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Hoe zorgt u ervoor dat uw binnenstad voldoende flexibel blijft om in te 

kunnen spelen op toekomstige veranderingen? Illustreer dit aan de hand 

van één voorbeeld uit de afgelopen 2 jaar of voor het komende jaar. 

Maximaal 100 woorden.  

 

23 Duurzaamheid 

In Arnhem worden de beleidsregels steeds minder rigide, zodat ingespeeld kan worden op de vraag en behoefte uit de 

markt. Een goed voorbeeld hiervan is Coehoorn centraal.  

Door het vrijgeven van dit gebied voor alternatieve ontwikkeling als 'creatieve wijk’, is er een plek ontstaan zonder grote 

plannen bovenaf, maar door gewoon te doen (experimenteren) vanuit de juiste motieven en met menselijke maat.  

Dit project, dat oorspronkelijk 5 jaar zou duren, heeft de toezegging van de politiek om door te kunnen ontwikkelen. 
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Hoe wordt aandacht besteed aan duurzaamheid / klimaatbestendigheid in 

uw binnenstad? Illustreer dit aan de hand van twee toonaangevende 

projecten/acties van de afgelopen 2 jaar. Maximaal 50 woorden per 

voorbeeld en 1 foto. 

 

24 Duurzaamheid 

Fietsen 

We stimuleren het fietsen naar de stad door diverse gratis bewaakte fietsenstallingen beschikbaar te 

stellen. En door fietsers te belonen met een DitIsPasArnhem als ze meerdere malen van deze 

fietsenstallingen gebruik maken. Fietsen is gezond en deze maatregelen zorgen voor minder 

verkeersdrukte in en rond de binnenstad. 

 

 

Vergroenen binnenstad 

Gemeente, bewoners en PBA werken met het groenplan aan de klimaatbestendigheid. De 

uitstraling verbetert, het verblijf wordt prettiger, hitteplekken worden verminderd, de 

waterproblematiek wordt aangepakt én de biodiversiteit gaat omhoog. De Jansbeek zorgt voor 

minder wateroverlast bij hevige regenval, faciliteert hij in het afkoppelen van hemelwater en dempt 

hij de hittestress. 
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Welke 2 projecten zijn er de afgelopen 2 jaar in de binnenstad uitgevoerd 

en leggen daarbij verbinding tussen verschillende thema’s? Maximaal 

100 woorden per voorbeeld. 

 

25 Combinatie 

Cultuur en sport 

PBA zorgt voortdurend voor een aantrekkelijke aankleding van de binnenstad, met straatbanieren, verlichting, 

opvallende 3D presentaties in winkeletalages  en aankleding leegstaande panden. Met deze aankleding wordt 

een verbinding gelegd met actuele, lokale thema’s, waaronder cultuur, mode en sportevenementen. In 2016 

ging de Giro d’Italia van start in Arnhem. Bij dit event heeft de binnenstad gezorgd voor aankleding van de 

gehele binnenstad in de stijl van de Giro en Italië. In april 2017 werden in de binnenstad geel/zwarte shirts door 

het gehele centrum opgehangen ter ere van het 125 jarig bestaan van de Arnhemse voetbalclub Vitesse en de 

behaalde Bekerfinale.  

Zorg 

De Arnhemse binnenstad heeft een eigen cadeaukaart geïnitieerd; Dit-Is-PAS-Arnhem. Deze  cadeaukaart is 

inmiddels bij meer dan 60 Arnhemse ondernemers te besteden; winkels, horecagelegenheden, attracties en 

culturele instellingen. Sinds juni 2017 is de Arnhemse cadeaukaart gekoppeld aan het Arnhemse 

Mantelzorgcompliment van de gemeente Arnhem. Deze ‘mantelzorgpas’ (prepaid cadeaucard met een waarde 

van € 150,00) is een jaarlijkse beloning ‘in natura’ voor de ruim 26.000 mantelzorgers in gemeente Arnhem. 

Door deze koppeling krijgen mantelzorgers een nog bredere keus in het uitgeven van het Mantelzorg 

Compliment en kunnen Arnhemse ondernemers een bredere krantenkring opbouwen. 
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Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een vitale binnenstad. Vanuit de Verkiezing Beste Binnenstad  

wordt dan ook grote waarde gehecht aan de betrokkenheid van publieke en (georganiseerde) private  

partijen bij de ontwikkeling van de binnenstad. Welke partners in de binnenstad onderschrijven de kandidatuur  

van uw binnenstad voor de verkiezing en dit opgestelde bidbook?  

26 Tot slot 

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) 

Vereniging City Centrum Arnhem (CCA) 

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Arnhem (KHN-Arnhem)  

Cultuur Netwerk Arnhem  (CNA) 

Hotel Overleg Regio Arnhem (HORA) 

Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA)  

Stichting Grootwinkelbedrijf Arnhem (GWA) 

Bewonersplatform Arnhem6811 

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT KAN) 

Raad van Advies PBA 

Gemeente Arnhem 

Ondernemersvereniging van het Modekwartier Arnhem(DOCKS) 

 

Mede mogelijk gemaakt door @Loesje 


