
Een gastvrije, ondernemende 
en levendige binnenstad

STICHTING PLATFORM BINNENSTAD ARNHEM KIEST 

De Arnhemse binnenstad blijft verbeteren; Zilver 
bij de verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019 
in Nederland, een topnotering bij ‘Populairste 
winkelgebied van Nederland’ en een groeiende 
waardering bij publiek en ondernemers.

 
Stichting Platform Binnenstad Arnhem (PBA) werkt 
samen met de gemeente, bewoners en ondernemers 
aan een bruisend stadshart, waar het fijn winkelen en 
uitgaan is, prettig wonen, goed om je te vestigen als 
bedrijf en die kansen biedt voor ondernemers in retail, 
horeca en dienstensector.

Een gastvrije, aantrekkelijke binnenstad word je echter 
niet vanzelf. Hier hebben we hard voor gewerkt en dit 
vraagt om bestendiging van de ingezette koers. Met 
de verkiezingen voor de deur willen wij namens alle 
partners in PBA speerpunten meegeven aan de politiek, 
die wij graag, na de aanstaande coalitiebesprekingen, 
op de agenda zien staan. Wat moeten we zeker in het 
vizier hebben bij het verbeteren en het ontwikkelen van 
onze Arnhemse binnenstad?

CITYMARKETING VERZELFSTANDIGEN
Van harte steunt PBA de weg die de gemeente  
Arnhem bewandelt om te komen tot een zelfstandige 
en onafhankelijke citymarketingorganisatie.  
Een organisatie die zich hard maakt om Arnhem 
nationaal en internationaal op de kaart te zetten. 
Om dat te realiseren moeten we durven kiezen!  
Wat is het merk Arnhem? Wie alles wil zijn is niets,  
wat PBA betreft. Dus moet deze zelfstandige 
organisatie de ruimte en de middelen krijgen om 
haar missie te volbrengen. Samen en in samenspraak 
met de stakeholders in de stad, maar met mandaat  
om keuzes te maken en om de kernwaarden ‘groen, 
creatief en ondernemend’ naar een sterke merkwaarde 
te vertalen. Daar kan iedereen in Arnhem uiteindelijk  
van profiteren.

VERBETERING CULTURELE 
INFRASTRUCTUUR
Kunst en cultuur verrijken het leven van mensen, 
dragen bij aan de leefbaarheid van Arnhem en de 
levendigheid van onze binnenstad. Het rijke culturele 
aanbod dat Arnhem te bieden heeft, is buiten de 
Randstad, nauwelijks te vinden in het land. Bovendien 
leveren ArtEZ, Introdans, Het Gelders Orkest, 
Toneelgroep Oostpool en evenementen als State of 
Fashion en de Sonsbeektentoonstelling (inter)nationale 
aandacht en erkenning op en maken Arnhem met recht 
de culturele hoofdstad van Oost-Nederland. PBA juicht 
eerdere en toekomstige ontwikkelingen rond  
de culturele infrastructuur toe: Rozet, Gelders Archief, 
Musis, Museum Arnhem en Focus Film. Maar we zijn 
nog niet klaar! Het Stadstheater is verouderd en 
dient toekomstbestendig te worden gerenoveerd. Ook 
PBA ziet de kansen die het Stadstheater, Introdans 
en Toneelgroep Oostpool hiertoe samen zien. Het 
onder één dak brengen van deze instellingen biedt 
meerwaarde voor de binnenstad, het publiek en 
stimuleert de positie van deze (inter)nationaal  
scorende gezelschappen. PBA vraagt dan ook om 
voortzetting van de ambitie ter verbetering van  
de culturele infrastructuur.

RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP
Een bloeiende binnenstad biedt ondernemers de ruimte 
om zich te ontwikkelen, initiatieven te ontplooien 
en zelfstandig en in samenspraak keuzes te maken. 

Laat ondernemers bijvoorbeeld zelf bepalen of en 
hoe ze hun openingstijden op zon- en feestdagen 
verruimen. Geen onnodige regelgeving maar wel 
stimulerende maatregelen die er voor zorgen dat 
ondernemers zich verder kunnen professionaliseren 
op het gebied van gastvrijheid en ondernemerschap. 
Zo werken we aan een proef in het Korenkwartier om 
te kijken of een gebiedsconciërge kan zorgen voor 
een schonere en gastvrijere ontvangst. Verlaag de 
drempels voor ondernemers om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. 
PBA faciliteert sinds 2016 de cadeaukaart Dit-Is-
PAS Arnhem, die sinds 2017 gekoppeld is aan het 
jaarlijkse ‘mantelzorgcompliment’. Hierdoor wordt 
een relatie gelegd tussen zorg, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij ondernemers en een  
bloeiende binnenstad.

BEREIKBAARHEID EN  
PARKEREN VERBETEREN
De waardering die we krijgen van fietsers en 
voetgangers is goed. Ook het bereik van de binnenstad 
per openbaar vervoer wordt positief beoordeeld.  
Maar om onze regiofunctie echt te kunnen vasthouden 
streven wij naar eenzelfde positieve waardering van 
de bezoekers die onze binnenstad met de auto 
bezoeken. Hierbij denken we aan:

• Het verbeteren van de vindbaarheid en kwaliteit 
van het transferium in Zuid en een nieuw 
transferium in Noord, allebei met hoogfrequente 
pendel;

• Het behoud en creatief uitbreiden van het 
aantal parkeerplaatsen in de binnenstad 
(voorbeeld: de Prinsenhofgarage 24/7 openstellen 
voor bezoekers, of dubbelgebruik beter regelen);

• De vindbaarheid, de kwaliteit en het serviceniveau 
van de garages en parkeerterreinen verbeteren;  

• Meer flitsparkeerplaatsen om het winkelgebied 
heen realiseren zodat óók de snelle boodschap in de 
binnenstad gedaan kan worden; 

• En voor verbetering luchtkwaliteit: werken 
aan een serieuze business case voor een 
stadsdistributiehub, waar ondernemers én 
bewoners gebruik van kunnen maken.

DE BASIS; SCHOON, GROEN EN VEILIG
We hebben de afgelopen jaren met succes 
samengewerkt aan het schoner, veiliger en groener 
maken van onze binnenstad. Bewoners, gemeente 
en ondernemers hebben hiervoor de handen ineen 
geslagen. Maar we zijn er nog niet. Het kan nog 
groener, nog schoner en nog veiliger. Ook voor de 
komende jaren heeft PBA projecten en initiatieven op 
het programma staan die de binnenstad in de basis 
verbeteren en de leefbaarheid vergroten; een betere 
verbinding met de zuidelijke binnenstad, de restauratie 
van onze historische gevels, nog meer groen en 
ondergrondse afvalcontainers. 

SAMENWERKING VOORTZETTEN
De afgelopen twee jaar hebben het bestuur en 
het team Stadsregie van PBA hand in hand met 
gemeente, inwoners, culturele instellingen, 
evenementenorganisatoren, ondernemers en 
pandeigenaren gewerkt aan een gezamenlijke  
agenda om onze binnenstad blijvend te verbeteren. 
We zijn trots op de relatie die is opgebouwd en  
op basis van dat gedeelde vertrouwen willen  
we graag verder. We verheugen ons om ook in 
de periode 2018-2022, samen met een nieuw 
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Stichting Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: 
OndernemersKontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio 
Arnhem, CultuurNetwerk Arnhem, Vereniging van Eigenaren Citycenter 
Arnhem en GrootWinkelbedrijf Arnhem.

samengestelde Raad, een college van B&W en al onze 
stakeholders en partners, verder te werken aan onze 
prachtige Arnhemse binnenstad.


