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De eerste stappen
Eind 2015 kwamen ondernemers bijeen om samen weer aan de slag te gaan met
de binnenstad van Arnhem. Een initiatief dat uiteindelijk zou leiden tot de
oprichting van het Platform Binnenstad Arnhem.
Zeven ondernemersorganisaties sloegen de handen ineen met als gezamenlijk
doel: Arnhem in de top 10 van aantrekkelijke binnensteden.
De uitwerking van die doelstelling werd vastgelegd in een Ondernemingsplan.
Voor de uitvoering is een Regieteam aangezocht dat op 1 april 2016 van start is
gegaan. In dit jaarverslag een overzicht van de resultaten van de unieke
Arnhemse samenwerking en werkwijze.
Samen sfeer maken
De sfeer in de binnenstad is aan het veranderen. Natuurlijk de omzetten stijgen
weer na jaren van crisis. Dat maakt het voor alle betrokkenen ook weer
makkelijker om buiten het eigen bedrijf te kijken en de samenwerking op te
zoeken. Nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe initiatieven ontstaan terwijl
‘traditionele’ projecten met meer enthousiasme worden opgepakt.
Bovendien dragen ruim 25 nieuwe winkels en horecaondernemingen bij aan een
positiever gevoel in de Arnhemse binnenstad.
De gemeente Arnhem kwam in november 206 met de Binnenstadsmonitor 2016.

Zijn we er al?
“Vergeleken met bezoekersaantallen van de 142 onderzochte winkelgebieden
neemt Arnhem in 2016 een 7de plaats in.”
(Arnhem Binnenstadsindex 2016/Locatus)

We zijn er zeker nog niet. Er is, juist in deze positieve sfeer nog veel winst te
halen in en voor de binnenstad. Vandaar dat we in dit jaarverslag ook her en der
vast een blik vooruit werpen. Er is veel gebeurd in het aanloopjaar 2016. Er
staat ons veel te doen in 2017.
Wij wensen alle betrokkenen daarbij veel succes en plezier!
Bestuur PBA
Gerard Velthuizen, voorzitter
Bas van Es (KHN),penningmeester
Caspar Wortmann (VECA), secretaris
Hans-Robert van de Doe (OKA), vice-voorzitter
Linda Hundersmarck (HORA)
Marian Louppen (CNA)
Veronique Gallé (CCA)
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2016, organiseren, inrichten en scoren!
Het jaar 2016 was voor het PBA het jaar van organiseren, inrichten en scoren!
Organiseren
Begin 2016 werd de eerste belangrijke stap gezet. Er kwam een Ondernemingsplan dat door zeven ondernemersorganisaties werd onderschreven. Er werd een
bestuur gevormd en adviseurs (Gemeente Arnhem, Bewonersplatform 6811 en
RBT-KAN) aangezocht. Op 1 april startte het regieteam dat invulling en
uitvoering moest gaan geven aan het plan.
Inrichten
Bestuur en regieteam kunnen het niet alleen. In werkgroepen wordt kennis,
enthousiasme en inzet gebundeld. Voor elk thema uit het ondernemingsplein
werd een werkgroep ingericht.
Maar ook fysiek moest er worden ingericht. Een voormalige museumzaal op de
tweede verdieping van de Bovenbeekstraat 21 werd omgebouwd tot kantoor- en
vergaderruimte voor het PBA.
Scoren!
Natuurlijk moet er resultaat gehaald worden. Daar is het om te doen. In dit
jaarverslag geven we de resultaten weer per thema uit het ondernemingsplan.
Dit jaar nog slechts beperkt onderbouwd met cijfers en concrete ‘bewijzen’. Maar
een van de scores van 2016 is dat er ook een ‘0-versie’ van de Arnhem Binnenstad Index is ontwikkeld. Ontwikkelingen zijn dus nu wel te volgen.
De ambities
De ambities zoals die in het ondernemingsplan zijn geformuleerd luiden:
1. Meer bezoekers
2. Retourbezoek en ‘klant’ loyaliteit
3. Langere verblijfstijd
4. Hogere bestedingen
5. Hogere waardering
6. Positieve berichtgeving
De thema’s
•
•
•
•
•
•

Cultuur en Evenementen -> reuring en beleving
Gebouwde Ruimte -> functies, samenhang, compact & compleet
Openbare Ruimte (en KVO) -> aangenaam, sfeer, ‘serviceniveau’
Bereikbaarheid en parkeren -> randvoorwaarde en als service
Innovatie en Collectief -> gezamenlijk connectie met de klant
Marketing -> de ‘verkoop’ van al dit moois
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Cultuur en Evenementen:
meer kracht door samenwerking
Een duidelijke cultuur- en evenementenagenda die bijdraagt aan de gewenste
positionering van de binnenstad, dat is de inzet van de werkgroep Cultuur en
Evenementen. Echt Arnhemse evenementen zoals Bridge to Liberation en het
Sprookjesfestival werden benut om extra reuring in de binnenstad te creëren.
Sint Nicolaas intocht
PBA als grootste subsidient van de Blijde Intocht heeft zich hard gemaakt voor
het succesvolle evenement. De talloze overleggen hebben geleid tot een druk
bezochte maar veilige intocht, en de activiteiten in de weken naar de
uiteindelijke sinterklaasviering leidden tot meer stadsbezoek.

Winter Arnhem
Direct in het eerste jaar van zijn bestaan werd het platform gevraagd de
activiteiten in het kader van Winter Arnhem te coördineren. Het evenement werd
een groot succes met voor de binnenstad-bezoekers een groot aantal zeer
uiteenlopende programmaonderdelen.
‘Winter [Arnhem]’ is een integraal, onderling afgestemd programma voor de
Wintermaanden, onder regie van Platform Binnenstad (PBA),met een
gezamenlijke, overkoepelde communicatie en promotie. Met een doorlopend
wekelijks programma van donderdag tot en met zondag is er in de december en
januari maand altijd wat te beleven. Tijdens de kerstperiode zijn een aantal
piek-evenementen geprogrammeerd, zoals de Grootste Kerstmarkt van het
Oosten, de ijsbaan op de Jansplaats, Arnhem Top2000 en de Lichtjesavond.
Naast de activiteiten en de vaste feestelijke aankleding van de stad wordt
voorzien in een groene beleving en een aanzet tot permanente boomverlichting.
Dit jaar zijn de bomen rondom de Markt, Eusebius en ’t Eiland permanent
verlicht. In 2017 hopen we dit uit te breiden en het accent nog meer op beleving
en promotie te leggen.
Winter Arnhem kon worden georganiseerd dankzij de bijdragen van
ondernemers aan de diverse projectonderdelen en bijdragen vanuit de
gemeente, SOFA en PBA. Ondanks de complexe projectopzet en financiering kon
het project ook in financieel opzicht sluitend worden afgerond.
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Vooruitblik:
 In 2017 worden duidelijker keuzes gemaakt in de evenementen die
worden ondersteund en benut.
 Winter Arnhem wordt geëvalueerd en de voorbereidingen voor 2017
worden vroegtijdig opgestart.
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Gebouwde Ruimte: de pleinen zijn de ‘sterren’
De werkgroep Gebouwde ruimte heeft zich in 2016 bezig gehouden met de
verdeling van de diverse functies over de binnenstad en de visie op gewenste
ruimtelijk-functionele ontwikkeling. Waar wonen, werken, winkelen of recreëren?
Hoe ‘organiseer’ je de krimp van de retail? Samenhang versus diversiteit!
De pleinen zijn de nieuwe ‘ankers’ van de binnenstad. Op basis van die gedachte
wordt het gesprek met de gemeente en andere stakeholders gevoerd. Vanuit
deze werkgroep kwam ook het initiatief om bezwaar te maken tegen de
aanwijzing van de ‘pergola’ van de AKU-fontein als rijksmonument. Immers het
is voor een goede invulling van het Gele Rijdersplein van belang dat de patio
indien nodig aangepast kan worden aan nieuw leven in te blazen functies als

expositie, podiumkunst, openluchtmarkt, 4-seizoengebruik, etc.
Speerpunten voor het PBA zijn daarnaast een goede verbinding tussen
binnenstad en de Rijn en een uitstekende aansluiting van het Centraal Station op
de binnenstad.
Met deze inzet is in de werkgroep gesproken over de Detailhandelsvisie, de
Horecavisie, de ontwikkeling van de Zuidelijke Binnenstad, het Korenkwartier.
Vooruitblik:
 In 2017 herziet de gemeente het bestemmingsplan voor de binnenstad.
De werkgroep denkt met de gemeente mee over de te maken keuzes.
 Rond de zomer 2017 wordt een project opgestart om leegstaande
etalages op kwalitatief hoogstaande wijze in te vullen met het thema
‘Arnhem modestad’ in combinatie met de tijdelijke uitstalling van stukken
uit het Museum Arnhem.
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Openbare ruimte:
schoon, heel, veilig en een beetje meer
De binnenstad moet schoon, heel en veilig zijn. Dat zijn basisvoorwaarden waar
in het kader van de openbare ruimte scherp op gelet wordt. Vandaar dat er
gewerkt wordt aan een structurele samenwerking met Nederland Schoon. En ook
de activiteiten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen dragen bij. In
het kader van een veiligheidscheck werden ca. 200 winkels bezocht. Bezoekers
van de binnenstad wordt gewezen op de gevaren van zakkenrollers.
In dit eerste jaar zijn voorbereidingen gepleegd om te komen tot binnenstad
brede wifi-voorziening. Onderzocht wordt hoe een goede binnenstadsservice het
aantal vrachtauto’s de binnenstad kan beperken.
Het PBA is ook betrokken bij de gesprekken over de herinrichting van het Johny
van Doornplein, een van de entrees van de binnenstad.
Het PBA faciliteerde de overleggen om te komen tot het Kwartierenplan. Mede
dankzij die inzet konden eind 2016 de grenzen en de namen van de kwartieren
worden vastgesteld en werd het Stationskwartier ook in het kwartierenplan
opgenomen.
Een groene binnenstad! Dat is ook de inzet van PBA en gemeente. In
samenwerking met de gemeente is een groenplan ontwikkeld. Vergroening
wordt nu echt een prioriteit.
Een gastvrije binnenstad is een schone binnenstad. Het PBA heeft (de vervuiling
in) de binnenstad in kaart laten brengen. Zo weten we waar er extra
schoonmaak-inzet nodig is.

Vooruitblik:
 In 2017 wordt de binnenstad groener. Ondernemers krijgen de
mogelijkheid om daarbij aan te haken.
 In 2017 wordt de binnenstad schoner. Een Big Bang
voorjaarsschoonmaakactie vormt daarvoor het startschot.
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Bereikbaarheid en parkeren: veel besproken
In het voorjaar publiceerde het PBA het pamflet “Bereikbaarheid en Parkeren:
Gastvrij Arnhem, bereikbaar voor iedereen.”

De wensen van de ondernemers bleken voor een groot deel gelijk te zijn aan die
van de bewoners. In de gesprekken met de gemeente over dit onderwerp
hebben PBA en Arnhem 6811 dan ook vaak gezamenlijk opgetrokken.
Helaas bleef een antwoord van het college van B&W uit. Dat besloot eerst een
Bereikbaarheidsvisie op te stellen. Deze visie wordt niet eerder dan maart 2017
verwacht. Mede als gevolg van het opstellen van de visie kwamen diverse
initiatieven zoals het promoten van het kenteken parkeren (nog) niet van de
grond.
Wel werd eind 2016 een raadsbesluit genomen waarin bepaald werd dat over de
periode 2016 – 2019 € 200,000 per jaar kan worden aangewend om het
parkeren in daluren goedkoper te maken. Op dit moment worden de diverse
scenario’s doorgerekend om te komen tot de meest efficiënte inzet van deze
middelen.

Vooruitblik:




Het PBA komt met een overzicht van quick-wins. Maatregelen die politiek
onomstreden en snel in te voeren zijn.
De parkeertarieven door de daluren worden verlaagd op uren die in
overleg met PBA worden vastgesteld.
De gemeente komt met een bereikbaarheidsvisie. PBA en zijn
stakeholders zullen kritisch meepraten om ook voor de langere termijn de
juiste verbeteringen te bereiken.

Platform Binnenstad Arnhem

Jaarverslag 2016

11

Innovatie en collectief:
vernieuwend samenwerken of samenwerkend vernieuwen
Om daadwerkelijk grote stappen te maken is een intensieve samenwerking
tussen alle betrokken van groot belang. Het PBA zet daar op verschillende
manieren op in.
Welkom in de stad
Nieuwe ondernemers in de binnenstad worden bezocht door de verbinder en
ontvangen een welkomstmap met handige informatie over het ondernemen in de
binnenstad
Bijeenkomsten
Het regieteam organiseerde verschillende ondernemersbijeenkomsten.
De bijeenkomst waarop het regieteam zich voorstelde aan de binnenstad trok
circa 100 belangstellenden. Zij werden op de eerste ondernemersbijeenkomst
van het regieteam ook geïnformeerd over de resultaten van het Mystery Guest
onderzoek.
Kort voor de zomer trok een ondernemersborrel ‘Bridge to Liberation’ ruim 80
personen.
Een bijeenkomst over het belang en de benadering van Duitse bezoekers was
met ruim 70 aanwezigen bijzonder geanimeerd.
Natuurlijk werd de start van Winter Arnhem met een passende winter-borrel
gevierd. Een mooie start van een drukke maand voor de binnenstad.
Digitaal verbonden

De ondernemers in de binnenstad van Arnhem zijn digitaal verbonden door
Chainels. Kort gezegd een Facebook voor professionals. Chainels biedt snelle
nieuwtjes, polls, maar ook achtergrondinformatie. Inmiddels zijn 592
ondernemingen aangesloten op Chainels. Daarnaast kunnen ook de gemeente
en de wijkagent informatie via Chainels delen en staat Chainels open voor
andere stakeholders als vastgoedeigenaren en culturele instellingen.
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Dit is PAS Arnhem
Na een lange voorbereiding en enkele technische en juridische hobbels werd
begin december de cadeaukaart Dit is PAS Arnhem geïntroduceerd. Een initiatief
van enkele Arnhemse ondernemers, CCV, PBA, ondersteund door de gemeente.

In eerste instantie is het gebruik van de pas begrensd tot binnen de ring. Eind
2016 waren er ruim 20 acceptanten. Enkele grote ondernemingen in Arnhem
besloten de kaart als kerstgeschenk uit te geven aan de medewerkers.
Samenwerking met onderwijs
Het regieteam stelt studenten graag in staat om ervaring op te doen. En
daarmee profiteert het team weer van nieuwe kennis en inzichten. Zo
verzorgden studenten van ROC RijnIJssel wisselingen en onderhoudsbeurten van
de Little Windows.
Een stagiair van de HAN ontwikkelde de Anrhem Binnenstad Index en een
minorgroep van de HAN bracht de gastvrijheid van de binnenstad in beeld.
Vooruitblik:
 Verdere uitrol Dit is PAS Arnhem cadeaukaart, zowel in de binnenstad als,
stap voor stap, daarbuiten.
 Ontwikkeling en introductie van een loyalty-systeem om meer te leren
over de bezoekers van de binnenstad.
 Ontwikkeling van Chainels: van eenrichtingsverkeer naar daadwerkelijke
(onderlinge) interactie.
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Marketing: de ‘pareltjes’ van Arnhem
De pareltjes van Arnhem vormen het uitgangspunt van de
communicatiecampagne die na de zomer van start is gegaan.
De pareltjes werden verzameld door middel van een enquête onder Arnhemmers
op Facebook. Daarnaast is desk-research verricht om goed zicht te krijgen op de
beleving van de Arnhemse binnenstad door de diverse doelgroepen.
De pareltjes werden ingezet op Facebook. Daarnaast is een start gemaakt met
Instragram en zijn bloggers uitgenodigd Arnhem te bezoeken. De acties zijn
gericht op het vergroten van de trots en betrokkenheid bij Arnhemmers en het
aantrekken van bezoek.
De betrokkenheid is duidelijk gestegen. Het aantal ‘likes’ van de Facebookpagina is met 50% gestegen, van 6.000 naar 9.000.
Wie liket Binnenstad Arnhem op Facebook?
Opvallend is dat het profiel van de bezoekers van de binnenstad bijna exact
overeenkomt met het profiel van Facebookers die onze pagina liken.
57% van hen is vrouw en 70% is ouder dan 35.

Binnenstadsmonitor / Arnhem Binnenstad Index
Met de gemeente werd overleg gevoerd om te komen tot een goede
binnenstadsmonitor. Daarnaast werd gewerkt aan de ‘eigen’ Arnhem Binnenstad

Index.
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Vooruitblik:
 De samenwerking met citymarketing Made in Arnhem wordt
geïntensiveerd.
 De samenstelling van de werkgroep wordt aangepast en verbreed.
 Er wordt onderzocht hoe de Binnenstadmonitor van Gemeente Arnhem en
de Arnhem Binnenstad Index van PBA gekoppeld dan wel geïntegreerd
kunnen worden.
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Organisatie: bijna 100 mensen direct betrokken
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de zeven samenwerkende
organisaties.
Gedurende het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:









Gerard Velthuizen
voorzitter
Bas van Es (KHN)
penningmeester
Caspar Wortmann (VECA)
secretaris
Hans-Robert van de Doe (OKA) vice-voorzitter
Linda Hundersmarck (HORA)
Marian Louppen (CNA)
Veronique Gallé (CCA)
Jeroen Mertens (GWA)1

Om de samenwerking met de belangrijkste binnenstadspartners goed te borgen
zijn deze als adviseurs bij bestuursvergaderingen aanwezig:





Gemeente Arnhem: Alwin Roest, Eline van Straaten
Bewonersorganisatie 6811: Marcel van Empel
RBT-KAN: Hanneline Oosting, Bjorna Blaauw
DOCKS: Corien van de Poll

Regieteam
Op 1 april 2016 is het Regieteam Binnenstad Arnhem gestart. Een vooralsnog
unieke organisatievorm waarbij voor de diverse competenties afzonderlijke
professionals zijn aangezocht.

Het regieteam bestaat uit:






1

Hans Verweij
Henny van der Heiden (tot 31-12-2016)
Karin Jellema
Nicole Klein
Sander Wind

Regisseur
Marketeer
Verbinder
Back office
Huismeester

Tot december 2016, de zetel names GWA is op dit moment vacant.
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De leden van het regieteam werken allemaal op parttime basis voor het PBA. De
totale inzet telt op tot circa 2 fte.
Het regieteam streeft er naar ook steeds een stageplek beschikbaar te hebben
voor een student van de HAN. Gedurende een groot deel van het jaar werkte
Sami Kors als stagiair met het team mee.

Werkgroepen
Inmiddels zijn zes werkgroepen opgestart. Dat betekent dat in totaal bijna 100
mensen direct betrokken zijn bij de ontwikkelingen van en in de binnenstad.
De werkgroepen zijn:
•
Cultuur en Evenementen -> reuring en beleving
•
Gebouwde Ruimte -> functies, samenhang, compact & compleet
•
Openbare Ruimte (en KVO) -> aangenaam, sfeer, ‘serviceniveau’
•
Bereikbaarheid en parkeren -> randvoorwaarde en als service
•
Innovatie en Collectief -> gezamenlijk connectie met de klant
•
Marketing -> de ‘verkoop’ van al dit moois
De samenstelling van de werkgroepen is (per 15 februari 2017):

Cultuur & Evenementen

















Sander Wind
Patricia Knijnenburg
Marian Louppen
Anke Pollmann
Alet Voskuil
Robert Wittenberg
René Kraaijenbrink
Mike Post
Caroline Verweij
Laura Winters
Bjorna Blaauw
Stefan Rebergen
Kenneth van Huet
Monique van den Burg
Marcel van Empel
Max en Esther HoekKlijn
(marktcommissie)

Platform Binnenstad Arnhem

PBA
Manhattan / korenmarkt
CNA, PBA Bestuur
Pollmann servies / retail
gemeente Arnhem, afd EZ (Marketing)
Dudok / horeca
Wilke Tabak / retail
Jansplaats / horeca Lunchclub
Bibliotheek Rozet / cultuursector
Best Western Hotel Haarhuis
RBT-KAN
Luxor Live / cultuursector
Frietatelier / horeca
Musis / cultuursector
Arnhem681
Hoekklijn / ambulante handelaar
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Marketing
 Bjorna Blaauw
 Marcel van Empel
 Veronique Gallé
 Sander Wind
 Betty Jacobi
 Laura Winters
 Caspar Wortmann

RBT-KAN
Arnhem6811
CCA, PBA bestuur
PBA (a.i.)
gemeente Arnhem, afd EZ (Evenementen)
Best Western Hotel Haarhuis
VECA, PBA bestuur

Ruimtelijke Ontwikkeling (v.h. Gebouwde Ruimte)
 Alwin Roest
gemeente Arnhem
 Menno de Boer
DK Makelaars
 Ingo Bouman
Van Wijnen Arnhem
 Evert den Outer
Strijbosch Thunnissen
 Paul van Rooy
Engelsing Beleggingen
 Arjan Scholten
Bever
 Floris Schrijvers
Vivare
 Hans Verweij
PBA, regisseur
 Caspar Wortmann
VECA, PBA bestuur
 Ernst Wilton
KHN-A
 Mark Visser
CCA

Openbare Ruimte

















Hans van Ammers
Johannes Bouma
Sandy Bouwman
Marcel van Empel
Philip Follender
Carlos Rios
Patricia Knijnenburg
Marian Louppen
Hendrik Spoelman
Ellen Suykerbuyk
Erik Veeneman
Arend Vogel
Veronique Gallé
Sander Wind
Erik Hulsebos
Paul van Heertum

Platform Binnenstad Arnhem

gemeente Arnhem, afd. Omgevingskwaliteit
gemeente Arnhem, afd. Wijkonderhoud
Arnhem Store
Arnhem6811
Society Shop
Suez
Manhattan
PBA bestuur
Wijkagent
Even - naar - Sophietje
Parfumerie Linnewiel
Mephisto
CCA
PBA, huismeester
Stan&Co / KHN-A
Snelbander
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Innovatie & Collectief










Titus Baptist
Corien Van der Poll
Marcel van Empel
Linda Hundersmarck
Mandy Jansen
Karin Jellema
Marcel Linneweever
Eline van Straaten
Madelon Bouwman

Baptist
Docks
Arnhem6811
HORA, PBA bestuur
Rituals
PBA, verbinder
4D Optiek
gemeente Arnhem, afd. EZ
Hipsz factory

Bereikbaarheid & Parkeren
 Anja Bremen
De Schaar kledingverandering / Gele Rijdersplein
 Hans-Robert van der DoePBA
 Marcel van Empel
bewoners 6811
 Hans Gärtner
Tribute
 Harry LaHeij
Pandeigenaar
 Harold Lensen
Lensen Tabak
 Rien Motshagen
Gamba
 Ad van Oirschot
gemeente, parkeerbedrijf
 Mirjan Scheltema
gemeente
 Hendrik Spoelman
wijkagent
 Jan Vermeulen
gemeente Arnhem, afds. Ruimte
 Hans Verweij
PBA, regisseur
 Erica Vis
Bewoners 6811
 Veronique Gallé
CCA
 Sjoukje
Dreamdresses
 Ron Hofmans
De Barron

KVO














Maurice Boon
Johannes Bouma
Raymond Driessen
Erik van den Heuvel
Mike Hijgenaar
Henk Kamerbeek
Cees Maters
Arjen Scholten
Hendrik Spoelman
Joyce Veenvliet
Rob Veraart
Paul van der Weiden
Sander Wind
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Gemeente handhaving
Gemeente Arnhem
Korenkwartier (horeca)
Gemeente Arnhem
Dining 56
Brandweer Arnhem
Gemeente handhaving
Bever Sport
Politie Gelderland Midden
Politie Gelderland Midden
Brandweer Arnhem
Het CCV
PBA, huismeester
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Raad van Advies












Peter de Haan
Charlotte Bik
Peter Berns
Hèrald van de Bunt
René aan de Stegge
Theo Joosten
Cris van Arkelen
Wouter Groothedde
Peter de Bruijn
Jan Peters Score
Jaap van Hensbergen

AkzoNobel
Artez
Denktank Binnenstad
Gelredome
Giesbers Groep
Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Rabobank
RijnIJssel College
Rijnstate
Group
Winkelcentrum Kronenburg

Integriteit
Met het oog op een transparante en integere bedrijfsvoering heeft het bestuur in
het verslagjaar het document ‘integriteit en inkoopafspraken’ vastgesteld.

Huisvesting
Het regieteam werkt vanuit het voormalige Historisch museum aan de
Bovenbeekstraat 21. Daar vinden ook de bestuursvergaderingen en werkgroepoverleggen plaats. Aan het eind van het verslagjaar werd duidelijk dat ook
partner-organisaties CCA, KHN en VECA intrek nemen in het pand. Zo ontstaat
een mooi trefpunt voor ondernemend Arnhem.
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Financieel
De balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
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Het overzicht van de baten en lasten
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