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Agenda ALV VCOD
1. Opening en welkom

2. Presentatie visie binnenstad, Dirk Jan Droogh (DTNP)

3. Korte pauze

4. Vaststellen agenda en mededelingen

5. Verkiezing bestuurslid
• Carolien Beijer is afgetreden. Kandidaat-lid Edwin Vincent (Vincent Projects) stelt zich verkiesbaar

6. Notulen van de ALV d.d. 6 maart 2018

7. Presentatie jaarplan 2019
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9. Vaststellen begroting 2019

10.Actuele thema’s

11.Rondvraag

12.Sluiting
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JAARPLAN 2019

De binnenstad, ‘de Huiskamer …InDeventer!’ waar de bezoeker telkens weer wordt verrast, 
geïnspireerd en een ‘echt’ Welkom ervaart. 



o Gezamenlijk komen tot een creatief concept MERK Deventer binnenstad waarmee de binnenstad ‘in de 
markt’ wordt gezet en de deelgebieden herkenbaar en zichtbaar worden, in woord en beeld op radio, TV, 
HAH, online en in de openbare ruimte.

o De inwoners van de regio Deventer laten ervaren dat er altijd iets gebeurd in “de huiskamer van 
Deventer”

o Vanuit SDBM ondersteuning geven aan initiatieven van publieke- en private partijen met als doel ervoor te 
zorgen dat de initiatieven sterk bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteitservaring van onze 
binnenstad met betrekking tot de inrichting en uitstraling.

o Parkeren en de bereikbaarheid van onze stad gaat het WELKOM “dragen” van de binnenstad 
Deventer.

o Door de implementatie van de Visie binnenstad 2018 wordt er volop ruimte gegeven worden aan 
initiatieven m.b.t. de functies winkelen, horeca, werken, wonen ontstaat er een inspirerende omgeving voor 
de bezoeker.

o Ondernemers, overheid en bewoners zijn samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de 
binnenstad. Vanuit SDBM zullen wij in dit kader overleg initiëren met onze partners in de stad.
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1. Wat is het profiel van de binnenstad Deventer?

2. Hoe geven we de verschillende deelgebieden in de binnenstad een eigen ‘smoel’?

3. Hoe maken we de binnenstad van Deventer en haar deelgebieden zichtbaar en 

beleefbaar?
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• 3 maart Zondag mode dag

• 27 april Koningsdag

• 7 juli Deventer op Stelten

• 4 augustus Boekenmarkt

• 6 oktober Zondag mode dag

• 3 november Deventer levende etalages

• 22 november Shopping Night by light

• 1 december Sinterklaas

• 14-15 december Dickens

Evenementen 2019 
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Welkom



Bereikbaarheid en parkeren
Bereikbaarheid en parkeren “draagt” het WELKOM van de binnenstad Deventer. Met dit uitgangspunt heeft 

de werkgroep Bereikbaarheid en Parkeren een notitie geschreven. Deze notitie wordt in november 2018 

besproken en vastgesteld in het bestuur VCOD en VDBO. 

Inleiding notitie Bereikbaarheid en Parkeren:

Bij alle maatregelen met betrekking tot dit onderwerp staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Een goede 

organisatie van- en adequate maatregelen met betrekking tot dit onderwerp dragen sterk bij aan de 

economische vitaliteit, de doorbloeding van de binnenstad en de beleving. Een optimale bereikbaarheid is 

de “rode loper” naar de binnenstad. De weg naar de binnenstad moet simpel, helder en klantvriendelijk 

zijn. In de binnenstad aangekomen moet de consument een servicegericht en gastvrij welkom ervaren en 

eenvoudig zijn weg kunnen vinden. Dit is de meetlat waarlangs wij willen meten in de binnenstad van 

Deventer. 



Bereikbaarheid en parkeren

Deze visie betekent in algemene zin:

• Genoeg parkeercapaciteit voor de bezoeker van fiets of auto

• Parkeerlocaties zijn schoon, heel en veilig 

• Parkeerlocaties zijn service- en klantgericht

• Locaties zijn evenwichtig verdeeld en dichtbij bestemming

• Het parkeerproduct is simpel (eenvoudig te snappen)

• Het tarief is gastvrij

• Communicatie m.b.t. parkeerlocaties en tariefstelling is helder en duidelijk, d.m.v. duidelijke digitale 

informatie en goede verwijzing op straat 
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• Bestemmingsplan en omgevingsvisie 

• Herontwikkeling Broederenplein

• Herontwikkeling Proosdijpassage

• Ontwikkeling Stadshof

• Kwaliteitsimpuls Brink 

• Positionering weekmarkt 

• Deventer Atelierwoning 

• Bereikbare binnenstad 

• Openbare ruimte Cultureel kwartier 

• Kwalitatieve verblijfselementen 

Projecten visie binnenstad



• Kwartiermaker

• Transitie ondersteuning
• Leegstandbeheer

• Begeleiding starters en zoekers
• Verhuur coördinatie



Acquisitiemanager

• Kwartiermaker

• Transitie ondersteuning

• Leegstandbeheer

• Begeleiding starters en zoekers 

• Verhuur coördinatie

Tools en marketing

• Nieuwsbrief

• Acquisiteur als eerste aanspreekpunt. 

• Eigen zoekmachine. 

• Franchisemarkt

• Visualisaties deelgebieden

• Ondersteunen ondernemers

Transformatie, branchering en leegstand



o Gezamenlijk komen tot een creatief concept (MERK Deventer binnenstad) waarmee de binnenstad ‘in de 
markt’ wordt gezet en de deelgebieden herkenbaar en zichtbaar worden, in woord en beeld op radio, TV, 
HAH, online en in de openbare ruimte.

o De inwoners van de regio Deventer laten ervaren dat er altijd iets gebeurd in “de huiskamer van Deventer”

o Vanuit SDBM ondersteuning geven aan initiatieven van publieke- en private partijen met als doel ervoor te 
zorgen dat de initiatieven sterk bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteitservaring van onze binnenstad 
met betrekking tot de inrichting en uitstraling.

o Parkeren en de bereikbaarheid van onze stad gaat het WELKOM “dragen” van de binnenstad Deventer.

o Door de implementatie van de Visie binnenstad 2018 wordt er volop ruimte gegeven worden aan initiatieven 
m.b.t. de functies winkelen, horeca, werken, wonen ontstaat er een inspirerende omgeving voor de bezoeker.

o Ondernemers, overheid en bewoners zijn samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de binnenstad. 
Vanuit SDBM zullen wij in dit kader overleg initiëren met onze partners in de stad.





Welke activiteiten uit 2018 
zetten wij door in 2019?















Hoe gaan wij in 2019 elkaar beter informeren?
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Begroting 2019 

VDBO: Ondernemers

VCOD: Vastgoed

SDBM: Stichting binnenstadsmanagement

Vastgoed Gemeente 

 eigenaren  Deventer 

Professioneel binnenstadsmanagement Jaar Totaal
Bestuurskosten  €            8.667  €      8.667  €      8.667 26.000€                  
Onbelaste reiskostenvergoeding  €               167  €         167  €         167 500€                       
Secretariële ondersteuning  €            5.750  €      5.750  €      5.750 17.250€                  
Organisatiekosten  €          11.499  €    11.499  €      7.003 30.000€                  
Stadsmanager  €          23.333  €    23.333  €    23.333 70.000€                  
Huisvesting  €            1.580  €      1.580  €      1.580 4.740€                    
Overige bedrijfskosten  €               500  €         500  €         500 1.500€                    

Sub-totaal  €          51.495  €    51.495  €    47.000  €               149.990 

Marketing, promotie en evenementen

Activiteiten- en evenementenprogramma  €          40.000  €    25.000 65.000€                  
Marketing Deventer binnenstad  €          31.000  €    31.000 62.000€                  
(Social) media  €          10.000  €            -   10.000€                  

Sub-totaal  €          86.000  €    56.000  €           -    €               142.000 

Inrichting en uitstraling

Initiatieven deelgebied  €          17.500  €    12.500 30.000€                  
Aanpak binnenstads- en straatentrees  €            5.000  €      7.000  €           -   12.000€                  
Vergroening binnenstad  €          15.000  €    15.000  €           -   30.000€                  
Sfeerverhogende maatregelen  €            2.500  €      2.500  €           -   5.000€                    
Sfeerverlichting  €          45.000  €    45.000  €           -   90.000€                  

Sub-totaal  €          85.000  €    82.000  €           -    €               167.000 

Bereikbaarheid en parkeren

Bereikbaarheidsonderzoek  €            2.000  €      8.500  €           -   10.500€                  
Routing deelgebieden  €            6.195  €    13.155  €           -   19.350€                  

Sub-totaal  €            8.195  €    21.655  €           -    €                 29.850 

Visieontwikkeling, branchering en leegstand
Acquisiteur  €            5.000  €    30.000  €           -   35.000€                  
Ondersteuning transformatie  €                 -    €    10.000  €           -   10.000€                  
Leegstandsbestrijding  €                 -    €    12.500  €           -   12.500€                  

Sub-totaal  €            5.000  €    52.500  €           -    €                 57.500 

Totaal uitgaven  €        235.690  €  263.650  €    47.000  €               546.340 

Inkomsten BIZ

SDBV BIZ 191.940€  163.980€                

VDBO BIZ 163.980€        191.940€                

Perceptiekosten (2.296)€           (2.687)€     (4.983)€                  

Gemeente 47.000€    47.000€                  

Gemeente sfeerverlichting -€                       

Provincie -€                       

Derden -€                       

Totaal inkomsten  €               397.937 

SALDO (148.403)€           

Saldo 2018 208.403€            

SUB-TOTAAL 60.000€              

Reservering sfeerverlichting 2020-2022 60.000€              

TOTAAL (0)€                      

 Totaal 
begroting 

2019 
Ondernemers
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