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De waarde van de binnenstad
De binnenstad is van ongekende waarde voor de gehele gemeente. Het is dan ook van belang
om te blijven investeren in de kwaliteit en aantrekkingskracht van de binnenstad, voor haar
bewoners, bezoekers, bedrijven, ondernemers, investeerders, vastgoedeigenaren en overige
partners. Samen maken zij de binnenstad.

De binnenstad vormt een belangrijke ontmoetingsplek voor
bewoners en bezoekers

Binnenstad als sociale ontmoetingsplek
De binnenstad heeft een belangrijke sociale functie voor de
gehele gemeente en de omgeving. Door de aanwezigheid van
diverse publieksgerichte functies (horeca, cultuur, winkels etc.)
en clustering van activiteiten en voorzieningen heeft de
binnenstad een aanzuigende werking op bezoekers. De
binnenstad vormt daarmee een ontmoetingsplek voor
personen: een locatie waar je zowel bekenden als onbekenden
ontmoet en deelneemt aan activiteiten. Deze ontmoetingsfunctie is niet uit te drukken in getallen, maar is van ongekende
waarde voor de totale maatschappij.

650.000

personen wonen in de 100 grootste
binnensteden van Nederland

Binnenstad als woongebied
In de gemeenten van grote binnensteden woont gemiddeld
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bedrijven zijn gevestigd in de 100 grootste
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alle bedrijven in Nederland.

De bevolkingsdichtheid ligt in de binnenstad hoger dan in de
totale gemeente.

Binnenstad als werklocatie
De binnenstad is een belangrijke vestigingslocatie voor
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banen in de detailhandel en horeca, waarvan
een groot gedeelte aanwezig is in de binnenstad

Binnenstad als banenmonitor
In Nederland is 8,6% van de banen verbonden aan de
detailhandel (931.000 banen). 4,6% van de banen in
Nederland is verbonden aan de horeca (497.000 banen).

De binnenstad vormt met name een belangrijke vestigingslocatie

Naast de detailhandel en horeca is de binnenstad ook een

voor horeca en detailhandel.

belangrijke banenmonitor voor andere sectoren.

Aandeel bedrijven per sector gevestigd in en buiten de binnenstad
Overig
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zijn van belang voor de aantrekking van bezoekers, zowel
bezoekers uit de gemeente als daarbuiten. De publieks-
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80%

Bouw 5%

95%

Industrie

8%

92%

Energie, water en milieu

7%

93%

Land- en tuinbouw 1%
0%

gerichte functies leveren een belangrijke bijdrage aan de

90%

20%

Aandeel publieksgerichte functies gevestigd in de binnenstad t.o.v.
totale gemeente

99%
20%

Gevestigd in de binnenstad

40%

100 grootste binnensteden is aanwezig in de binnenstad

De binnenstad vormt dé vestigingslocatie voor veel publieks-
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van alle Rijksmonumenten in Nederland is
aanwezig in de 100 grootste binnensteden

Binnenstad met kwaliteit
De rijke historie van de Nederlandse binnensteden is terug te
zien in het aantal Rijksmonumenten dat aanwezig is in de
binnenstad. Gemiddeld zijn er 1,49 Rijksmonumenten
aanwezig per hectare, deze zijn van onschatbare waarde voor
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Nederland
Grote binnensteden: steden met meer dan 550 publieksgerichte functies (detailhandel, leisure en dienstverlening)
Middelgrote binnensteden: steden tussen de 200 - 550 publieksgerichte functies

