*** PERSBERICHT ***
Arnhem ontvangt jury ‘Beste Binnenstad – verkiezing’
Vrijdag 27 oktober 2017
ARNHEM – Het werd een spannende middag voor de Arnhemse binnenstadondernemers, gemeente en
Platform Binnenstad Arnhem. De jury van de tweejaarlijkse verkiezing ‘Beste Binnenstad 2017-2019’ bezocht
vandaag de twee finalisten in de categorie ‘grote steden’. Arnhem zit, samen met Breda, in de finale. Na deze
bezoeken maakt de jury de balans op en bepaalt welke stad de titel in de wacht sleept. Zowel Breda als
Arnhem wonnen de titel al eerder en dit jaar is het een echte nek-aan-nek race geworden. De uiteindelijke
winnaar van de titel ‘Beste Binnenstad 2017-2019’ wordt op 23 november 2017 tijdens het evenement ‘Beste
Binnenstad Awards’ in Rotterdam bekend gemaakt.
Warm welkom
De betrokkenen in Arnhem hebben in de afgelopen weken hun uiterste best gedaan om Arnhem klaar te
stomen voor een warm en hartelijk welkom van de jury. “Natuurlijk doen we altijd ons best, om de
binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers. Maar vandaag schakelen we natuurlijk een
tandje bij”, zegt Gerard Veldhuizen, voorzitter van Platform Binnenstad Arnhem. Samen met de gemeente en
bewonersplatform Arnhem6811 werd een mooie route door de binnenstad samengesteld, waarlangs de jury
een goede indruk zou krijgen van de successen, die de samenwerkende organisaties, ondernemers en
inwoners in de afgelopen periode hebben behaald om de binnenstad terug te krijgen in de top van
aantrekkelijke binnensteden.
De jury werd op het iconische Centraal Station ontvangen in de ‘VVV stationshuiskamer’ door wethouder Ron
König. Hij benadrukte de kracht van samenwerking en de voortvarende aanpak van betrokkenen;
“Initiatieven komen zo los van papier en overleg en worden dus realiteit voor Arnhemmers en bezoekers.”
Daarna volgde een wandel- en fietstocht langs de Arnhemse ‘highlights’ als Musis, Airborne at the Bridge,
Eusebius, De 7 Straatjes en Rozet. Onderweg kreeg de jury toelichting via een headset, van deskundigen op
gebied van retail, vastgoed, cultuur, stedelijke ontwikkeling en wonen. In Musis werd de jury ontvangen door
wethouder Gerry Elfrink, die de culturele rijkdom van de Arnhemse binnenstad roemde. Het slotwoord was
aan burgemeester Ahmed Marcouch, die in het gebouw Rozet de jury nog één keer ervan probeerde te
overtuigen, dat Arnhem de titel ‘Beste Binnenstad’ meer dan verdient.
Arnhem gewaardeerd om de samenwerking
In het juryrapport voor de nominatie van de finaleplaats werd de samenwerking in de Arnhemse binnenstad
al genoemd als positief pluspunt. Ook het inspelen op veranderingen en het investeren in (toekomstige)
ontwikkelingen wordt gewaardeerd. Of dat, samen met de indrukken van vandaag, voldoende is voor de titel
‘Beste Binnenstad 2017-2019’ zal blijken op 23 november. “We hebben in ieder geval ons uiterste best
gedaan en ook na deze verkiezing blijven we dat doen, wat de uitslag ook zal zijn”, zegt Marian van Hooij,
Regisseur van het platform. “Deze finaleplaats is al een enorme pluim voor iedereen, die meewerkt aan een
florerende binnenstad Arnhem.”
De inzending van Arnhem is te vinden op www.arnhembestebinnenstad.nl.
Meer informatie over de verkiezing is te vinden op www.debestebinnenstad.nl.

