
 1 

Verslag Stuurgroep Binnenstadsfonds 
__________________________________________________ 
 
Datum: Dinsdag  27 juni 2017 
Tijdstip: 20.00 uur – 22:00 uur  
Locatie:  De Waagh 
 
Aanwezig:  
Maarten Mulder (Huis voor de Binnenstad), 
Martijn Verdult (Stad & Co), 
Mark Boleij (Marikenstraat), 
Hyke vd Bent (Kelfkensbos/Hoogstraatje), 
Marloes van der Maas (Grote Markt), 
Tom Hunting (van Welderenstraat), 
Mario Janssen (van Broeckhuysenstraat), 
Arno Bongers (Waalkade), 
Gerard Cillissen (in de Betouwstraat), 
Ted Arnts (Moenenstraat),  
Erik en Frank Grootaarts (Nieuwstraat), 
Robert Kock (Augustijnenstraat), 
Natalie Jagtenborg (Molenpoort), 
Jeroen Termaat (Hertogstraat), 
Wouter Engelaar (Bloemerstraat) 
 
Gast:  
Rob Burow (Bestuurslid HvdB), 
Pieter Haanappel (Bestuurslid VCON), 
Ingeborg Makkinje (Bestuurslid VCON), 
Rogier van Onna (Lid VCON),  
 
 
Verslag: Jacqueline van Osch (JvO)  
 
 
01.Opening en mededelingen 
MM opent de vergadering en geeft, na een kort voorstelrondje, aan wat de aanleiding 
en het doel van deze bijeenkomst is. Kort en bondig: kerstverlichting in de 
binnenstad. MM schetst achtergrond, historie en huidige situatie aan de hand van 
plattegrondje (bovenaanzicht) met hierin aandacht voor onder meer kern 
winkelgebied, Ringstraten en centrumstraten. MM schetst tevens rol en historie 
VCON inzake feestverlichting: opzet, werkwijze,structuur, contributiesysteem in 
relatie tot verlichting etc. Na 4 jaar toch steeds helaas minder leden waardoor VCON 
inteert op het vermogen. Terwijl kosten feestverlichting daarentegen niet afnemen: 
ergo deze stijgen juist. MM schetst situatie niet VCON straten en gebieden waar 
helemaal geen feestverlichting hing. Daar is de verlichting gefinancierd uit de 
reserves van VCON en uitgevoerd door Het Huis. 
 
MM neemt de aanwezigen mee in dit proces aan de hand van een PowerPoint 
presentatie. Deze sheets zijn als afbeeldingen bijgevoegd in dit verslag. 
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Op dit moment staan we, aldus MM, op een kantelpunt: voor een deel van de straten 
is geen geld meer: VCON teert in, er ontstaan tekorten. Dat is dus de directe 
aanleiding voor het idee om een fonds “op te richten” i.s.m. met de gemeente 
(subsidies) in de vorm van een belasting heffing. In dit plan zouden dan ook de 
verbindingswegen naar Waalkade en station meegenomen moeten worden. 
 
MM schetst hierna de twee varianten die onderzocht zijn op uitvoering en 
haalbaarheid: BIZ Bedrijven Investering Zone en Reclame Belasting. MM legt 
verschillen en voor- en nadelen beide varianten uit. Men gaat nu in eerste instantie 
van start met het optuigen van een reclamebelasting met uiteindelijk doel om deze in 
de toekomst als BIZ voort te zetten. BIZ kan nl voor 5 jaar geregeld worden en ook 
de eigenaren kunnen daarbij betrokken worden. MM noemt hierin Eindhoven als 
voorbeeld. 
 
Van het Binnenstadsfonds zal niet alleen feestverlichting gefinancierd worden, maar 
ook graffiti en Marketing activiteiten. 
 
Het eventuele aandeel van de gemeente hierin is op dit moment nog niet helemaal  
duidelijk: gemeente financiert namelijk ook al via het reeds bestaande 
Ondernemersfonds t.b.v. activiteiten Binnenstad. We moeten er voor waken dat de 
belangen elkaar niet bijten en dus dat het een niet ten kosten gaat van het ander. Het 
moet elkaar juist gaan versterken. 
 
Het beheer zal komen te liggen bij Het Huis: de organisatiestructuur van het Huis is 
er al op ingericht. In het Huis zijn alle belanghebbenden verenigd: VCON, KHN, CNN 
en Vereniging van Vastgoed Eigenaren.  
 
MM licht toe dat begonnen is vanuit een raming waarbij oorspronkelijk bedacht was 
dat 50% van de kosten voor rekening zouden komen van de 
binnenstadsondernemers en de andere 50% voor de Gemeenten. In totaal zou het 
om een geschat bedrag van 180.000 euro gaan. 
Ook toont dit plaatje een overzicht met daarin kosten en min / max bijdragen / 
opbrengsten in andere steden ter indicatie waarbij opgemerkt dat in Eindhoven 
inmiddels een BIZ is gerealiseerd waardoor het beschikbare budget inmiddels 
verdubbeld is. 
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Voortgang tot heden: 

• Er is een stuurgroep samengesteld waarin Het Huis is vertegenwoordigd, de 
gemeente, Stad & Co en Maarten Mulder. 

• Er is een ambassadeursgroep samengesteld bestaande uit 
straatvertegenwoordigers.  

• Rekenmodel uitwerken op basis van cijfers/gegevens van de gemeente 
• Verdere uitwerking plan i.s.m. ambassadeurs (deze bijeenkomst) 
• Instemmingverklaringen ophalen tijdens kick-off op 4 september 
• Convenant in raadsvergadering op 27 september. 

 
Vanavond praten we over de uitgangspunten die wij dan als stuurgroep deze zomer 
verder uitwerken, aldus MM. 
 
MM toont een slide met daarop de straatvertegenwoordigers. Nog niet alle straten 
zijn definitief en/of in beeld. Dit is een doorgaand proces. 

 
 
MM stelt Martijn voor. Martijn schetst het belang van draagvlak en gaat nader in op 
de vraag/discussie wanneer nou iets een reclame uiting is en waar je de heffing dan 
precies op baseert. Blijft het erg discutabel onderwerp daarom is er gekozen voor % 
WOZ waarde; uitleg door Martijn. Draagvlak is voor reclame belasting niet perse 
noodzakelijk, in tegenstelling tot BIZ, maar wel handig en zinvol in de overtuiging en 
gesprekken met en richting gemeenteraad. 
 
Hierna toont MM het plattegrondje met de aangemerkte gebieden/straten, incl. 
singels, park en station. MM geeft toelichting op omvang en locatie hele gebied. 
Maar stelt tegelijk de vraag aan de aanwezigen: 
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Wat is dat haalbaar? Wat is dat wenselijk?  
Uiteindelijk gaan we gedetailleerd tot op huisnummer niveau keuzes maken, in deze 
fase richten we ons even op straatniveau. 
 

 
 
Er zijn twee varianten die MM bespreekt/voorstelt aan de vergadering: alleen het 
oranje en groene gearceerde deel in het plaatje of alle straten in het plaatje. 
 
Men is het er over eens dat het hele gebied, hoewel wenselijk voor de toekomst, nu 
in aanvang te ambitieus en te groot is (d.w.z. tot singels). Niet overal hangt 
verlichting dus is het heel lastig om daar de ondernemers nu mee te krijgen. Wellicht 
wel als groeimodel een optie. 
 
MM gaat terug naar het rekenmodel. Op basis van de categorieën 50 tot 1000, 
tarieven zijn per jaar. Lijst is nog incl. vervuiling van o.a. garageboxen etc. Minimaal 
864 bedrijven tot max. 1281 bedrijven ongecorrigeerd. MM geeft toelichting op beide 
modellen (min en max.). 
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Gemeente zal kosten die zij moeten maken voor de inning van de bijdragen (7,5% a 
10% van de opbrengsten) in mindering willen brengen op de opbrengst 
(perceptiekosten). Zal gaan om vermoedelijk een bedrag van circa 12.500 euro. 
Alleen al de fotografie kosten om alle gevels en voordeuren (reclame uitingen) te 
fotograferen lopen in de papieren. Optie is om dit zelf te organiseren en daarmee dus 
ook de kosten in eigen hand te houden, aldus MM. 
 
Om inzicht te krijgen in de herkomst van opbrengsten van de minimale variant is 
onderstaand verdicht overzicht gemaakt met opbrengsten per gebied / per straat. 

 
 
Nog even bezien hoe om te gaan met bij Marikenstraat constructie. Daar betalen 
ondernemers nu al verplicht aan eigenaar voor promotie en verlichting.  
Nog zo’n uitzoekertje betreft Molenpoort: wel / niet openbaar karakter, is geen straat. 
Het is nog onduidelijk of ondernemers wel kunnen worden aangeslagen. Discussie 
ontstaat. Natalie schetst mogelijk risico gebrek draagvlak ondernemers in de Poort. 
Martijn gaat dit uitzoeken. 
 
Lijst moet samen met ambassadeurs gefilterd worden. 
 
Hierna toont MM de slide met kosten huidige kerstverlichting Binnenstad: 84.705,21 
euro. Dit is een overzicht gemaakt door MM, op basis van de situatie /kosten zoals 
deze het afgelopen jaar was. Maar, aldus MM, niemand reserveert een potje 
vervangingskosten. Daarom hiervoor wel een potje opbouwen in de plannen, idem 
voor jaarlijkse uitbreiding en een potje onvoorzien. 
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Deze verlichtingskosten vormen het grootste aandeel in het geheel. Voor de concept 
begroting Binnenstad Fonds is MM uitgegaan van een totaal bedrag van 143.300 
euro. Dit wordt ingezet als cofinanciering voor de aanvraag Ondernemersfonds voor 
de binnenstad. 
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In deze opzet rekent MM geen kosten voor aanpak graffiti (dit kan apart project 
worden met gemeente en provincie) en stelt MM voor de Gemeente te vragen de 
perceptiekosten voor haar rekening te nemen. 
 
MM geeft toelichting op voorgesteld trekkingsrecht per straat. Bedoeld en 
opgenomen om zo deelname op straatniveau te stimuleren. 
 
Hierna vraagt MM de aanwezigen om reactie(s) op de voorstellen: 
 
Feedback / reacties aanwezigen: 

• Is e.e.a. berekend op basis van gebruikersdeel pand? Ja 
• Zijn kantoren ook meegenomen? Ja, alleen indien gevestigd op begane 

grond. 
• Aan Martijn: hebben jullie ervaring met afgesloten passages?  

Martijn komt op specifieke situatie terug. 
• Suggestie: maximale bovengrens kan oplossing zijn om passage als één 

gebruiker aan te slaan. Overigens ook minimale ondergrens (bijvoorbeeld 
waarde 50K) om opslagruimtes automatisch uit te sluiten. 

• Marienburg mist nog in het plaatje. MM: Marienburg kwartier zit er nu idd niet 
in vanwege te onduidelijke link met verlichting: Pleintje, Kapel etc. De 
meerderheid ziet deze gebieden graag geïncludeerd. Daar kan prioriteit in 
aanvulling/uitbreiding verlichting komen te liggen. 

• Verder worden de suggesties gedaan een aantal straten toch nu toe te 
voegen: o.a. Van de Bruggenstraat, Van Schevickhavenstraat, Arkesteeg, 
Lage Markt. 

• Die straten die de Waalkade laten aansluiten bij/met de binnenstad worden 
ook als wenselijk genoemd. MM: in het veilige model zitten deze laatste 
straten er nu nog niet in maar zullen dan worden toegevoegd. 

• Tevens als wenselijk de looproutes vanaf het station de stad in, echter als 
groeioptie naar volgende jaren. De singels laten we vooralsnog even op ons 
ambitie lijstje staan. 

• MM: t.a.v. de Waalkade: na de verbouwing van volgend jaar zullen we de 
huidige verlichting (in bomen en aan lichtmasten) moeten herzien. 

 
Hierna gaat discussie over feit dat de winkels op het moment dat de meeste 
verlichting aan is, gesloten zijn. Feitelijk profiteert horeca er meest van. Gaat over 
tijdstippen van licht aan/uit. MM: als wij het hele feestverlichtingproject in handen 
krijgen kunnen we ook dat beter regelen. Wens van de aanwezigen is collectief 
regelen dat verlichting eerder aan gaat. 
 
Verder: 

• Graag de Maximum variant in rekenmodel als ambitie formuleren. 
• Bij minimum model bedragen tot 50.000 euro op 0 zetten. 

 
Ten aanzien van de concept begroting: 
MM: wat gaan we er wel/niet van doen? Wel/niet trekkingsrecht? 
Discussie komt op gang: 

• Men vraagt wat er met het geld gebeurd als het in het lopende jaar niet op 
gemaakt wordt. MV: Mag niet als spaarpot meegenomen worden naar nieuwe 
jaar. Tenzij er een duidelijk meerjarenplan onderligt.  
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• Ten aanzien van trekkingskracht lopen de meningen uiteen: Enerzijds is men 
van mening: promoot het hele centrum Nijmegen in totaliteit en geen 
trekkingsrecht per straat. Neem bijv. 40.000 euro op voor Winterbeleving en 
niet de 20.000 zoals in plan nu. Dan kun je in iedere straat echt iets 
publiekstrekkend doen/organiseren, waarbij coördinatie en uitvoering bij Het 
Huis ligt.  

• Van Welderenstraat geeft aan dat in hun straat men dat liever zelf regelt en 
geeft dan ook aan liever trekkingrecht op straatniveau te willen zien. 
Suggesties in deze discussie gaan over en weer: 

• Misschien aanvangen met eerste jaar trekkingrechts op straat niveau. Daarna 
evalueren en dan voor 2e jaar opnieuw bekijken. 

• Deel van de trekkingskosten naar Sint en Winter overhevelen maar toch ook 
een deel nog houden op straatniveau. Zo ontstaat een win/win situatie. 

• In het algemeen geldt dat ondernemers in de straten sowieso (altijd) willen 
weten wat er met het geld gedaan wordt en wat zij ervoor kunnen verwachten: 
straat vertegenwoordigers pleiten ervoor e.e.a. dus goed inzichtelijk te maken. 

 
MM: nu hebben we dus in de huidige fase van de plannen het trekkingsrecht als 
denkkader meegenomen. Straks in september/oktober zouden we mogelijk per straat 
de optie kunnen bieden OF trekkingsrecht op straatniveau OF je laat het 
trekkingsbudget over aan Het Huis. Zij nemen het dan op in het centrale programma 
waarbij aandacht is voor de betreffende straat. 
 
Voortgang en planning: 
MM geeft aan wat de stappen vanaf hier nu zullen zijn: 

• De plannen zoals vanavond besproken worden uitgewerkt met de feedback 
die is gegeven door de aanwezige staat vertegenwoordigers. 

• Er wordt dan een folder / flyer gemaakt waarin de uitgangspunten en het plan 
duidelijk staan omschreven, incl.“verkoopargumenten” en timing: dit is het 
plan, dit gaan we doen, dit krijgen de starten ervoor en dit is de planning. 

• Er wordt dan een centrale kick-off / presentatie georganiseerd op 4 september 
met als doel daar zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Iedereen die 
daarbij niet aanwezig is zal direct aansluitend benaderd worden voor 
handtekening. 

• Op 27 september plan inbrengen op Raadsvergadering. 
 
Rondvraag: 

- Wat zouden de consequenties zijn voor het voortbestaan van 
straatverenigingen als feestverlichting dus vanaf dit jaar op deze manier 
geregeld is. MM: idee is om de straatvertegenwoordigers in Het Huis een rol 
te geven waardoor het mogelijk gemaakt wordt om (voor hun straat) mee te 
praten en mee te denken op uitvoerend niveau. 

- Hoe zijn de bijdrage categorieën bepaald? Martijn: op basis van wat er in 
Nijmegen veel voorkomt hoe we dus die groep vertegenwoordigers, uit de 
grootste categorie dus, voor ons winnen. E.e.a. is op voorhand natuurlijk al 
wel strategisch opgezet, met als doel zoveel mogelijk draagvlak te genereren. 

 
Hierna zijn er geen vragen en/opmerkingen meer. MM dankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid en bijdrage en sluit hierna de vergadering. 
 


