www.binnenstadsmanagement.org
Bosscheweg 107

T +31 (0) 411 850 599

5282 WV Boxtel

platform@binnenstadsmanagement.org

Aan de griffie van bij het Platform Binnenstadsmanagement
aangesloten binnensteden

datum

uw schrijven

ons schrijven

21 maart 2022

-

P05241-jve

onderwerp

bijlagen

Agenda voor de binnenstad: investeer in uw binnenstad

Agenda
Flyer

Geachte heer / mevrouw,
De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en ook in uw gemeente staat het samenstellen van
een nieuwe coalitie en het schrijven van een coalitieprogramma nu centraal. De binnenstad verdient, vooral in
deze tijd, een belangrijke positie in het coalitieprogramma voor de komende vier jaar. Het landelijke kennis- en
netwerkplatform Platform Binnenstadsmanagement onderstreept dit belang en biedt u de ‘Agenda voor de binnenstad 2022 – 2026’ aan.
Deze agenda is ontwikkeld in samenwerking met onze leden (ruim 65 Nederlandse en enkele Vlaamse steden)
en bevat de belangrijkste opgaven voor binnensteden voor de komende jaren. De agenda kan als inspiratiekader
worden gebruikt voor het opstellen van het coalitieprogramma in uw gemeente. Wij vragen u dan ook om deze
agenda te verspreiden onder de nieuwe gemeenteraadsleden en de formateur die aan de slag gaat met het
samenstellen van de nieuwe coalitie.
Agenda voor de binnenstad: investeer in uw binnenstad
De binnenstad is van ongekende waarde voor uw gemeente. Niet alleen wordt er in de binnenstad gewerkt,
gewoond en wordt er de vrije tijd besteed. De binnenstad vormt ook de locatie waar ontmoetingen plaatsvinden,
zowel tussen bijvoorbeeld bewoners, bezoekers, ondernemers. De binnenstad is daarmee een bronpunt voor
diverse sociale en economische activiteiten.
Om de kwaliteit van de binnenstad op niveau te houden en daarmee de waarden van de binnenstad te beschermen, is het van belang dat de binnenstad meebeweegt met de huidige trends en nieuwe initiatieven omarmt. De
binnenstad verdient daarom een belangrijke plaats op de politieke agenda voor de komende jaren. Aandacht en
investeringen zijn nodig om de binnenstad door deze transitie te begeleiden en de binnenstad te versterken.
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In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft het Platform Binnenstadsmanagement, op verzoek
van en in samenwerking met de leden, de ‘Agenda voor de Binnenstad 2022 – 2026’ ontwikkeld. Hierin zijn de
belangrijkste opgaven voor de binnenstad beschreven, onderverdeeld in vijf thema’s:
1)

Functieverbreding

2)

Samenwerking

3)

Openbare ruimte

4)

Identiteit

5)

Digitalisering

Deze agenda dient als inspiratiekader voor gemeenteraadsleden en biedt input voor het opstellen van het coalitieprogramma voor de komende periode. De agenda is een algemeen programma en vraagt om een vertaling
naar de eigen binnenstad.
Wie is het Platform Binnenstadsmanagement?
Als gemeente bent u aangesloten bij het Platform Binnenstadsmanagement. Het Platform Binnenstadsmanagement, opgericht in 1995, is een netwerkorganisatie van ruim 65 Nederlandse en enkele Vlaamse binnensteden.
Wij rekenen het complexe DNA van de totale binnenstad tot ons vakgebied. Met behulp van het uitvoeren van
onderzoek en het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten zetten wij in op de ontwikkeling en verspreiding van kennis die helpt bij de bevordering van de vitaliteit van de binnensteden.
Wij hopen u voldoende inspiratie en kennis mee te geven om ook de komende periode de kwaliteit en vitaliteit
van uw binnenstad te behouden en waar mogelijk te versterken. Bij eventuele vragen over het Platform Binnenstadsmanagement of de inhoud van de ‘Agenda voor de Binnenstad’ kunt u contact opnemen met het Platform
Binnenstadsmanagement (platform@binnenstadsmanagement of 0411-850599).
Met vriendelijke groet,

Voorzitter Platform Binnenstadsmanagement
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