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Onderwerp: Aanbevelingsbrief Nijmegen voor "Beste Binnenstad 2017-2019"

Geachte leden van de beoordelingscommissie beste binnenstad 2017-2019,
Een nominatie voor beste binnenstad van Nederland in de categorie grote binnensteden: Een groot
compliment voor de koers die we de afgelopen periode samen met onze partners hebben ingezet!
Aan de hand van onze visie "De Arnhemse Binnenstad 2015" werken we programmatisch aan een
bruisende binnenstad van "place to buy" naar "place to meet". De optimale organisatiegraad met de
oprichting van Platform Binnenstad Arnhem, een integraal groenplan waarin we publiek en privaat
investeren, onze succesvolle transformatie-aanpak én investeringen in de zuidelijke binnenstad
waarmee we het Rijngoud verzilveren en een nieuwe woonwijk in de binnenstad verrijst zijn elementen
die maken dat we de toekomst van onze binnenstad met vertrouwen tegemoet zien. We zijn echter nog
niet klaar.
Voor de verdere ontwikkeling van onze binnenstad werken we intensief samen met de gemeente
Nijmegen. Hiervoor hebben we begin dit jaar het bestuursakkoord "investeringsagenda Stedelijk netwerk
Arnhem-Nijmegen" ondertekend. Hierin is een prominente rol voor het icoonprogramma "bruisende
binnensteden" opgenomen. We zoeken daarbij naar het onderscheidend vermogen van beide steden en
kijken nadrukkelijk op regionaal niveau hoe we elkaar kunnen versterken. Twee historische binnensteden
aan een rivier in het groen. Nijmegen als de oudste stad, aan de noordelijkste grens van het oude
Romeinse rijk, groot geworden door burgerij, kerk en universiteit. Rijk aan erfgoed, kennis en eigenwijze
creatieve inwoners die het zelf wel oplossen. Arnhem aan de rand van de Veluwe en door de Hertog van
Gelre tot hoofdstad van zijn hertogdom gemaakt. De parken, landgoederen, hogeschool voor de kunsten
en vele rijksgezelschappen geven Arnhem een cultureel en creatief tintje. Daarnaast heeft de oorlog
rondom de bruggen een grote impact gehad en de binnensteden gemaakt tot wat zij zijn.
Hoewel Arnhem en Nijmegen ieder hun eigen speerpunten hebben werken we samen om elkaar te
versterken. Dit vanuit de overtuiging dat het steeds belangrijker wordt om de complementariteit van de
steden te benadrukken met voor elk een onderscheidend, aantrekkelijk aanbod en karakter. Juist met
onze binnensteden kunnen we in onze regio twee herkenbare en tevens onderscheidende gezichten
laten zien en een groter publiek aantrekken.
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Wij zijn daarom ook trots op onze buren. Met de resultaten die Nijmegen de afgelopen periode heeft
laten zien zoals de succesvolle aanpak om hun rijke cultuur historische verleden een tastbaar onderdeel
uit te laten maken van de beleving van de binnenstad, gastheer te zijn voor vele succesvolle
meerdaagse evenementen zoals de 4Daagse en hun inzet om dat vooral op een duurzame wijze uit te
voeren, passend bij de titel van European Green Capital 2018, vinden wij dat Nijmegen de titel "Beste
binnenstad van Nederland" verdient.

Hoogachtend,

Ron König
Wethouder Economische zaken
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