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STICHTING NAAR 
VERENIGING 
In januari 2019 ging Stichting Centrum-
management Apeldoorn over naar een 
vereniging. Tezamen met haar leden 
wordt er gezorgd voor een groter de-
mocratisch gehalte met de benodigde 
Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en 
samenwerking met de belangenbehar-
tigerspartij BOA nader te noemen Detail-
handel Bedrijven Apeldoorn (DBA). 

UITBREIDING LEDEN
Het reclamebelastinggebied, opgesteld 
in 2016, omvat vanwege juridische re-
denen niet het volledige gebied in de 
binnenstad. Vanuit het oogpunt van de 
consument en de aanloopgebieden van 
de binnenstad is uitbreiding van onder-
nemers van belang voor het juiste draag-
vlak en optimale samenwerking. CMA zet 
zich in om de betrokkenheid te vergroten 
en indien mogelijk een financiële bij-
drage te vragen. Zo heeft winkelcentrum 
Oranjerie zich in 2018 toegevoegd aan 

CMA, zowel organisatorisch als financi-
eel. CMA heeft de wens om dit verder uit 
te breiden naar o.a. de Korenpassage, 
Asselsestraat en station ondernemers 
vanaf het station tot en met de Maria-
kerk.  (zie pagina 33).

APELDOORN
PARTNERS
De samenwerking met gemeente Apel-
doorn, Apeldoorn Marketing en Toeris-
tisch Platform Apeldoorn heeft steeds 
meer raakvlakken gekregen. Denk hier-
bij aan gemeenschappelijke projecten, 
campagnes, productontwikkeling en 
diverse bijeenkomsten. Sinds 2018 zijn 
bestuurlijke overleggen gestart over de 
toekomstbestendigheid van deze sa-
menwerking, om onder gezamenlijke 
naam “Apeldoorn Partners” o.a. pro-
jectmatig expertise in te kopen, financi-
ele aanvragen (als herdenken en vieren, 
toeristische hoofdstad 2021 e.d.) richting 
overheid in te dienen, verrekenen arran-
gementen en shared service center op te 
zetten.  

  JAARPLAN  
 2019

Formeel gaat Centrummanagement 
Apeldoorn (CMA) haar derde jaar in. Niet 
meer als stichting zoals de afgelopen 
twee jaar, maar als een vereniging. Dit 
conform de wens van de gemeenteraad 
van Apeldoorn en als voorwaarde voor 
de subsidiebeschikking 2019. De vereni-
ging Centrummanagement Apeldoorn 
geeft eveneens uitvoering aan het bin-
nenstadfonds. 

De vereniging Centrummanagement 
Apeldoorn kent als organen: leden, le-
denraad, algemene ledenvergadering en 
een bestuur. Uitvoering van de diverse 
werkzaamheden wordt verricht onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur 
door een centrummanager. 

Ook voor 2019 kiezen wij weer voor de 
drie bekende speerpunten:
1. Marketing en promotie; 
2. Omgeving en infrastructuur;
3. Kennis en kunde.
Hierbij ligt de focus op de volgende CMA 
projecten: parkeren, entrees en verwij-
zingen, openingstijden, betrokkenheid 
CMA en ondernemers.

Hierna volgt een overzicht van de meest 
prominente activiteiten en projecten in 
2019 van Centrummanagement Apel-
doorn. Gedeeltelijk zijn het initiatieven 
die in voorgaande jaren zijn opgestart 
met vernieuwende elementen en/of 
nieuwe initiatieven. 
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1.0  MARKETING  
 EN PROMOTIE
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Wie is de binnenstad en wat hebben wij te bieden? De afgelopen jaren hebben we 
geconcludeerd dat onze gast nog beter geïnformeerd en gestimuleerd kan worden 
om de binnenstad in te gaan. Voor bezoek, langer verblijf en herhaalbezoek van 
onze gasten (inwoners, toeristen en bedrijven) dient een gebalanceerde marketing-
mix te worden benut. CMA is de verbindende factor en ontwikkelaar bij overlap-
pende elementen van activiteiten en evenementen in branches als detailhandel, 
horeca, cultuur, leisure en dienstverlening.

1.1 HUISKAMER 
 VAN DE VELUWE
Het landelijk en regionaal vermarkten 
van Apeldoorn (binnenstad) wordt ver-
zorgd door Visit Veluwe. Naast de alge-
mene promotie van Apeldoorn als stad, 
gecoördineerd door Apeldoorn Marke-
ting, heeft CMA de verantwoordelijkheid 
om Apeldoorn binnenstad als shopping 
stad te promoten. Deelname aan offline 
promotie, pr-activiteiten en themawe-
ken is gewenst.

1.2 CITYBRANDING
Het vermarkten van Apeldoorn als 
stad ligt in de handen van Apeldoorn 
Marketing. Echter heeft de binnenstad 
als kloppend hart van de stad en Veluwe 
een zeer prominente rol hierin te vervul-
len. In 2017 is CMA in samenwerking 
met Apeldoorn Marketing gestart met de 
eenduidige uitstraling bij alle marketing 
en promotionele activiteiten. Ten be-
hoeve van het imago van de stad en de 
beleving van onze gast is CMA een groot 
voorstander van een grootse citybran-
ding voor Apeldoorn.

1.3 STADSPAS
Voorgaande jaren is er door CMA in sa-
menwerking met Apeldoorn Marketing 
getracht een stadspas te lanceren in 
combinatie met de faciliterende functies 
van gemeente Apeldoorn door diverse 
partijen. Met als uitgangspunt gedragen-
heid door gemeente Apeldoorn. In 2018 
is dit project in eigendom gekomen van 
gemeente Apeldoorn. Voor de binnen-
stad heeft een stadspas een relevante 
functie wanneer deze gecombineerd 
wordt met bereikbaarheid, toeristische 
attracties en een loyaliteitssysteem.

1.4 APELDOORN- 
BINNENSTAD.NL
Het informeren van onze gasten verloopt 
via de website www.apeldoorn-binnen-
stad.nl. Het inspelen op huidige digitale 
ontwikkelen die het imago en het doel 
van de website versterken, dient gecon-
tinueerd te worden. Activatie campagnes 
en (online) promotiecampagnes, pro-
ductontwikkeling (arrangementen, fun 

en app) en e-mailmarketing dienen het 
bereik te vergroten en het imago te ver-
sterken. In 2019 ligt de focus op het de-
sign, de efficiëntie en de vindbaarheid.

1.5 STADS-
EVENEMENTEN 
De grotere evenementen, ook wel stadse-
venementen genoemd, worden georga-
niseerd door diverse externe partijen. Dit 
alles ten behoeve van de stad met haar 
bezoekers en imago. Wanneer er over-
lapping is (in de vorm van locatie, doel-
groep, programmering, openingstijden, 
imago) tussen de branches detailhandel, 
horeca, dienstverlening en cultuur is er 
direct raakvlak met CMA. Productont-
wikkeling, professionalisering, expertise, 
verbinding met andere partijen, financi-
ele bijdrage en deelname aan citybran-
ding zijn onderdeel van de (mogelijke) 
samenwerking. Om dit te bewerkstellin-
gen is het voortijdig melden bij CMA van 
zowel grote als kleine evenementen in 
de binnenstad van belang.
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1.5.1 STICHTING CENTRUM  
EVENEMENTEN APELDOORN
Prinsennacht, Nacht van Apeldoorn, Pop 
& Dance en de Apeldoornse Terassenpa-
rade worden georganiseerd door Stich-
ting Centrum Evenementen Apeldoorn 
(SCEA). Met in acht nemend de aanwe-
zige impact voor de horecabranche in de 
binnenstad, verleent CMA een financi-
ele bijdrage. De evenementen hebben de 
potentie tot een kwalitatieve doorgroei 
m.b.t. (dag)programmering, beleving en 
afvalverwerking. CMA heeft dit voorstel 
neergelegd bij SCEA, Apeldoorn Marke-
ting en gemeente Apeldoorn.

1.5.2 KONINGSDAG  
Stichting Oranjefeesten organiseert Ko-
ningsdag in de binnenstad en zoekt meer 
aansluiting met de binnenstadonder-
nemers. CMA kan expertise aanbieden 
m.b.t. de communicatie naar de onder-
nemers, uitbreiden programmering en 
het bundelen van de vergunningsaan-

vraag. 

1.5.3 SINTERKLAAS
Het bestuur van de Sinterklaasintocht 
is vernieuwd vanaf 2018 door de Stich-
ting Apeldoornse Sinterklaas Intocht. 
Komend jaar dient de intocht verder 
geprofessionaliseerd te worden met een 
randprogrammering in de binnenstad en 
in winkelcentrum Oranjerie. Denk hierbij 
aan een slaaphuis (Raadhuis), schoen 
zetten, uitbreiding wensenwand en de 
verbinding met goed doel. 

1.5.4 WINTERSFEER 2.0
It’s the most wonderful time of the year! 
In de winter straalt de binnenstad als 
warme huiskamer van de Veluwe. Mede 
door de sfeerverlichting wordt de bin-
nenstad omgetoverd tot een waar win-
terparadijs. Naast de initiatieven van de 
straten en pleinen dient er iets groots 
naar de binnenstad te komen in 2019. 
Denkende aan een winterparade, ijss-
culpturen-festival of ijsbaan.

1.6 ACTIVITEITEN EN  
 EVENEMENTEN
Vanaf 2018 heeft zowel gemeente Apel-
doorn als CMA vele externe organisato-
ren geadviseerd om zich te richten op 
de koopzondagen. Dit heeft in het eerste 
jaar geresulteerd tot 45% meer passan-
ten in de binnenstad. Beide partijen blij-
ven aansturen op thematische aanslui-
ting en benutten van koopzondagen. 
In 2019 staat een onderwerp bij veel par-
tijen centraal in Apeldoorn 
‘Duurzaam verbinden van mens en na-
tuur’ vertaald naar CMA ‘langdurig ver-
binden van binnenstad met de natuur’. 
Thematisch wordt dit als verbindende 
factor gezien voor Apeldoorn. Het mar-
keting en communicatie (MARCOM) team 
van CMA zal dit uitgangspunt meenemen 
in de uitwerking en keuzes. 
De binnenstad is de plek voor vele activi-
teiten en evenementen die CMA tezamen 
met AM graag gebundeld ziet in samen-
hangende thema’s en/of perioden. 
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1.7 STRAAT- EN 
PLEIN SUBSIDIES
Initiatieven van ondernemers stimuleren 
is van groot belang voor CMA. De afgelo-
pen twee jaar zijn de subsidieaanvragen 
van straten en pleinen dan ook toegeno-
men. In 2019 is de procedure van de aan-
vraag van subsidie gewijzigd: men kan nu 
twee keer per jaar aanvraag doen tot 75% 
subsidie. Daarbij geeft CMA het advies om 
de marketing en promotie ook door CMA 
te laten verrichten, waarbij eigen iden-
titeit behouden blijft. Zo wordt het be-
reik van CMA optimaal benut en blijft de 
kracht van de citybranding behouden. 

1.8 KOOPAVONDEN EN  
 – ZONDAGEN
Eenheid en duidelijkheid qua openingstij-
den tijdens koopavonden en -zondagen is 
een vereiste van de gasten in de binnen-
stad. De binnenstad blijft genoodzaakt om 
te voldoen aan de verwachtingen van de 
gast. De afgelopen jaren heeft CMA teza-
men met haar partners organisatoren van 

evenementen en activiteiten geadviseerd 
om zich te richten op de koopzondagen. 
Hierdoor is het aantal passanten op zon-
dag met ruim 40% toegenomen. CMA 
neemt hierin een proactieve rol en creëert 
met ondernemers een werkgroep om als 
binnenstad gerichte stappen te zetten 
naar verbetering.

1.9 PROJECT  
 ‘DE GORILLA’
Een prominent beeld in de binnenstad of 
een uitkijkpunt: dat is wat de binnenstad 
nodig heeft. Zo’n herkenbaar beeld is dan 
ook een grote wens van CMA. In 2018 is de 
realisatie uitgesteld van het stille project 
‘de Gorilla’ vanwege technische- en on-
derhoudseisen. Dit geeft CMA de ruimte 
om samen met de projectgroep de pro-
ductontwikkeling en verbinding tussen 
mens en dier, natuur en stad verder uit te 
werken. Realisatie verwacht 1 april 2019.

Passend bij het imago van de binnenstad hebben de volgende onderdelen in 
2019 potentie ter ontwikkeling of uitbreiding m.b.t. productontwikkeling en 
zichtbaarheid.
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1.11.1 DIVERSEN
a. Kleine online activatie campagnes 
 zoals thematische pakketten en   
 winacties worden ingezet voor: Valen- 
 tijn, Moederdag, Vaderdag, zomer,  
 Dierendag, herfst (wild), Sinterklaas  
 en kerst. 
b. Guerrilla-campagnes: project ‘de Go- 
 rilla’, shoppen in Apeldoorn (koop -
 zondagen), Wild in Apeldoorn
 Winter in Apeldoorn.
c. Toeristische promotie blijft verlopen  
 via de huidige offline-promotie -
 kanalen (binnenstad folder en 
 UITinApeldoorn.nl). Uitbreiding vindt  
 plaats met behulp van de toeristische 
 database (TPA).
d. Visit Veluwe Express heeft niet het  
 gewenste resultaat behaald. Even-
 tuele doorstart is niet helder. 
e. Inwoners promotie blijft verlopen via  
 Wijkraad offline magazine ’t Stads-
 midden en online-kanalen. 
f. Thematische weken per maand voor  
 ondernemers om aan te sluiten.
g. Fashion evenementen in het voorjaar  
 en najaar dienen uitgebreid te worden  
 wat betreft het programma.

h. Focus ligt op het creëren van wandel- 
 routes (aanloopstraten) en arran-
 gementen zowel online als offline-
 kanalen.
i. In beeld brengen van de stad 
 (fotografie en videografie).
j. Enkele potentiele activiteiten en 
 evenementen hebben potentie tot  
 (co)financiering met betrekking tot:
 • Citymarketing Apeldoorn 
  (Apeldoorn Marketing);
 • Toerisme (Toeristisch Platform  
  Apeldoorn);
 • Comfortabele Gezinsstad 
  (gemeente Apeldoorn);
 • Bereikbaarheid en mobiliteit 
  (gemeente Apeldoorn);
 •  Cleantech - particulieren en 
  zakelijk (Cleantech Steden-
  driehoek, gemeente Apeldoorn);
 • SmartCity (provincie 
  Gelderland);
 • Cultuur (gemeente Apeldoorn)
 • Veluwe Beleving (Veluwe 
  Alliantie)
 • Erfgoed (gemeente Apeldoorn) 

1.10 HERDENKEN EN VIEREN  
  – ORANJE BELEVEN
Tezamen met Apeldoorn Partners is het project ‘Herdenken en Vieren’ in hoofdlijnen 
uitgewerkt en ingediend bij gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. De aan-
vraag heeft geleid tot vervolgvraag en uitwerking naar next level. Hiervoor wordt weer 
een aanvraag voor een specifieke projectleider ingediend. 

1.11 TOERISTISCH TOPJAAR 2021
in 2021 staan de heropening van Paleis Het Loo en het 50-jarig jubileum van de Apen-
heul gepland. CMA is actief lid van de projectgroep op het gebied van lokale en regio-
nale campagnes, productontwikkelingen en (infra)structurele aanpassingen.
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2.0  OMGEVING  

 EN INFRASTRUCTUUR
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BINNENSTADVISIE   
2030
Gemeente Apeldoorn neemt het voor-
touw in het starten van een toekomstvisie 
op het centrum waarbij CMA nauw be-
trokken wordt. 

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE BREED 
EN OMGEVINGSPLAN BINNENSTAD
Voor de ontwikkeling van de omgevings-
visie is CMA volwaardig projectpartner 
van gemeente Apeldoorn. Het omge-
vingsplan is een instrument dat in plaats 
komt van het bestemmingsplan. 

DETAILHANDELSVISIE
De bestaande detailhandelsvisie van ge-
meente Apeldoorn wordt in 2019 geëva-
lueerd. 

HORECAVISIE
CMA heeft in 2017 en 2018 deelgenomen 
aan de inventarisatie van de horecavisie. 
Gedurende 2019 blijft CMA gesprekspart-
ner voor de realisatie van de horecavisie. 

MARKTVISIE EN HERINDELING 
AMBULANTE HANDEL 
CMA is onderdeel van marktadviescom-
missie. 

De binnenstad is de ‘place to be’ voor een ‘place to buy’. Om de binnenstad aan-
trekkelijk, veilig en comfortabel te laten voelen voor jong en oud is de openbare 
ruimte een zeer belangrijk onderdeel. CMA werkt zeer nauw samen met gemeente 
Apeldoorn om de ruimtelijke omgeving te verbeteren. In 2019 worden de banden 
versterkt met vastgoed en bedrijfsmakelaars om na de inventarisatie te werken aan 
mogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse projecten al lopende. 

BRANCHERING EN BLURRING 
Mede door gesprekspartner te worden 
van vastgoed en de gemeente Apeldoorn 
wil CMA inventariseren in hoeverre er ge-
zamenlijk gekeken kan worden naar de 
branchering in de binnenstad. Het blur-
ring project loopt in 2019 af. CMA is voor-
stander van van voortzetting en blijft fun-
geren als gesprekspartner voor gemeente 
Apeldoorn. 

HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE 
EN FYSIEKE PROJECTEN 
De kwaliteit van de aanloopstraten en 
-gebieden van de binnenstad bepalen 
de eerste indruk van onze gasten. CMA is 
graag betrokken bij de herinrichting van 
Beekstraat; Marktplein; Raadhuisplein; 
Leienplein; Caterplein en de Van Berlo-
locatie. 

2.1 WERK EN    
 UITVOERING 
Bij werkzaamheden in de binnenstad is 
CMA voor een blijvend aanbod qua ver-
bouwingswanden voor projecteigenaren 

en omliggende ondernemers. De commu-
nicatiekanalen Apeldoorn-Binnenstad.nl 
(business to consumer communicatie) en 
Chainels (business to business communi-
catie) worden ter beschikking gesteld aan 
gemeente Apeldoorn. 

2.2 VERLICHTING EN  
SFEERVERLICHTING
Gedurende de winterperiode verzorgt 
CMA tezamen met Stichting Sfeerverlich-
ting Apeldoorn de sfeerverlichting in het 
reclamebelastinggebied. Dit dient gecon-
tinueerd te worden en biedt potentie om 
uit te breiden naar de gebieden grenzend 
aan het reclamebelastinggebied met een 
prominente functie voor de customer 
journey. 
Ook vroeg in de ochtend of laat in de 
nacht dient de binnenstad een mooie, 
prettige en een veilige plek te zijn. CMA 
is voorstander voor vooruitstrevende en 
sfeerbepalende verlichting in de binnen-
stad. Denkende aan het uitlichten van 
prominente gebouwen en vernieuwende 
straatverlichting (lantaarnpalen). CMA 
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zal hierin initiatief nemen of fungeren als 
projectlid van gemeente Apeldoorn. In 
2019 wordt er door gemeente Apeldoorn 
een project opgestart.

2.3 RECLAME-  
  UITINGEN
In het straatbeeld neemt de hoeveelheid 
reclame en uitstalling van producten 
toe. Dit zorgt voor een onoverzichtelijk 
straatbeeld dat aan vernieuwing toe is. 
Tezamen met ondernemers en gemeente 
Apeldoorn gaat CMA inventariseren wat 
de mogelijkheden zijn om dit te verbete-
ren. 

2.4 GEVELFONDS
In 2018 is de eerste Gevelfonds-avond 
gerealiseerd voor vastgoed, onderne-
mers en geïnteresseerden. Deze avond is 
goed bezocht door diverse ondernemers, 

pandeigenaren en stedenbouwkundigen 
uit diverse gemeenten. In 2019 dient de 
informerende rol van CMA te worden uit-
gebreid. Naast een verbetering van het 
ondernemersloket wordt Chainels inge-
zet voor ondernemers als informatief ka-
naal en wordt de communicatie met vast-
goed intensiever ingezet. 

2.5 VERGROENING 
EN  HANGING BAS-
KETS
CMA heeft voor 2018 en 2019 geïnvesteerd 
in hanging baskets met voorjaar en win-
tergroen. Het straatbeeld is er aantrek-
kelijker door geworden en de reacties van 
zowel ondernemers als gasten zijn over-
weldigend. Als huiskamer / hoofdstad van 
de Veluwe dient de binnenstad een stuk 
groener te worden. CMA is dan ook volop 
in gesprek met gemeente Apeldoorn en 
vastgoed om de aanloopstraten van de 

binnenstad te voorzien van meer duur-
zaam groen. De Kapelstraat is een con-
creet voorbeeld. 

2.6 LEEGSTAND
Iedere kern heeft leegstand en zo ook 
Apeldoorn. Lege panden zijn tot op 
heden niet geheel voordelig voor het 
straatbeeld. In 2018 realiseerde CMA een 
aanpak met het StreetArt Festival door 
TapeArt toe te voegen. CMA is voorstan-
der van het werken aan een structurele 
oplossing met vastgoed en gemeente 
Apeldoorn. Inventarisatie bij vastgoed is 
in 2018 gestart in 2019 dient hiervoor een 
project te starten. 
CMA is binnen het gemeentelijke project-
plan “Omgevingsplan Binnenstad” de 
trekker van het deelproject “Voorkoming 
Leegstand”. 

2.7 BEREIKBAAR-
HEID EN PARKEREN
Een gunstige concurrentiepositie t.o.v. 
online winkelen en omliggende steden 
wordt voor een groot deel bepaald door 

de bereikbaarheid van de binnenstad. Wij 
willen bereikbaar zijn voor al onze gas-
ten op een eenvoudige en kwalitatieve 
manier. Door onze gasten en gevestigde 
ondernemers wordt zeer ontevreden ge-
sproken over de parkeertarieven in de 
binnenstad. CMA streeft er dan ook naar 
om te gaan informeren over de goed-
koopste vorm van reizen, terugkeer van 
de piekbus, kortingsacties en onderzoek 
naar alternatieve P+R-locaties. 
Ook het bereik van onze mindervalide 
gasten dient goed te zijn. Naast het inven-
tariseren dient de binnenstad toeganke-
lijk te zijn en te blijven voor iedereen. Het 
stimuleren van het toegankelijk maken 
van drempels en app service staat voor 
CMA hoog in ‘t vaandel. 

2.8 FIETSEN EN   
 (WILD)STALLEN
Ondernemers en gasten ervaren tot op 
heden nog steeds hinder m.b.t. fietsers 
in het voetgangersgebied en het wildstal-
len van fietsen. In 2018 is er door de be-
langenbehartigers hiervoor een petitie 
ingediend. Gemeente Apeldoorn gaat de 
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komende jaren het aantal stallingen meer dan 
verdubbelen en de handhaving aanscherpen. 
Overlast blijft, wat negatieve invloed heeft op 
de veiligheid, bereikbaarheid en beleving. De 
overlast zal ook aanwezig zijn tijdens het ter-
rasseizoen. Ondernemers zitten in een spagaat 
van gastvrijheid en overlast. Het toevoegen 
van fietsenrekken, uitbreiden openingstijden, 
het voeren van diverse activatiecampagnes en 
het aanscherpen van vriendelijke handhaving 
is noodzakelijk. CMA is niet alleen gespreks-
partner van alle lopende projecten maar zet 
zich ook in voor activatiecampagnes geduren-
de het gehele jaar. 

2.9 GASTVRIJHEID 
Het station, de parkeergarages en de fietsen-
stallingen zijn de huisdeuren naar onze bin-
nenstad. Een warm welkom bij de voordeur 
maakt de beleving compleet. Naast digi-
tale schermen of kiosken waarbij het laatste 
nieuws, de weg en (seizoen)beleving wordt 
gedeeld, is CMA ervan overtuigd dat lokale 
gastteams en/of promotieteams op de drukke 

momenten benodigd zijn (voorjaars-, herfst- 
en kerstvakantie). Het informeren in diverse 
talen en verscherpen van customer service, 
openbare faciliteiten als toiletten, kluisjes en 
garderobe maken de binnenstad gastvrijer. 

2.10 LOSSE    
AFVALCONTAINERS
In 2021 dient de binnenstad vrij te zijn van 
losse afvalcontainers. CMA neemt deel aan de 
projectgroep om de mogelijkheden met ge-
meente Apeldoorn te inventariseren en over te 
gaan op realisatie indien haalbaar. 

2.11 DIVERSEN
a. Speelelementen zijn in bepaalde potentie-
le gebieden benoemd door CMA en realiseer-
baar in de binnenstad door gemeente Apel-
doorn. Project comfortabele gezinsstad.
b. Blijvende of tijdelijke kunst (kunst en/of 
literatuur) is een toevoeging aan het straat-
beeld. CMA heeft mogelijkheden benoemd en 

is voorstander van professionele realisatie 
i.s.m. ACEC. 
c. Vanuit Cleantech Stedendriehoek loopt 
het project ‘Toekomstbestendige binnenste-
den’. CMA heeft de mogelijkheid om zich in 
te schrijven voor deelname en cofinancie-
ring.
d. Retail Innovatie Challenge is een lopend 
project van de Retailagenda (provincie Gel-
derland). Samen met gemeente Apeldoorn 
is er mogelijkheid tot een aantal projecten. 
Doelstelling is winkelgebieden te activeren 
en door te ontwikkelen om meer te doen 
met de merkstrategie en sociale interactie in 
winkelgebieden. 
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3.0  KENNIS 

 EN KUNDE
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3.1 LEERGANG APELDOORNKUNDE
Het runnen van een mooie, multifunc-
tionele binnenstad is ingewikkeld: er is 
naast veel daadkracht ook veel kennis 
en overzicht nodig. Kennis van de stad 
zelf, van trends en uitdagingen en van de 
concurrentie. Met steun van de gemeente 
heeft CMA aan bureau Blaauwberg ge-
vraagd om een ‘Leergang Apeldoorn-
kunde’ te ontwerpen. Blaauwberg kent 
Apeldoorn goed en heeft veel ervaring 

met leergangen, voor zowel onderne-
mers als overheden. Het bureau werkt 
vanuit de ‘urban studies’, met cijferma-
tige analyses, veel vergelijkingsmateri-
aal, toekomstgericht en met heel veel 
interactie. In twee dagdelen wordt er 
door omstreeks 15 deelnemers gewerkt 
aan de vervolgvraag: “Hoe kunnen we 
nog meer kennis naar Apeldoorn halen?”. 

Het vergaren, bundelen en vergroten van de kennis en kunde van ondernemers 
maakt de niet alleen het ondernemerschap maar ook de binnenstad toekomstbe-
stendig. Voor 2019 staat er het volgende op het programma.

3.2 APELDOORN   
 DIGITAAL
De digitalisering ontwikkelt zich in een rap 
tempo. Ondernemers in de binnenstad heb-
ben behoefte aan concrete scholing, waar-
bij directe resultaten zichtbaar zijn. Om te 
kunnen concurreren met andere steden, 
ondernemers en het internet wordt er in-
gezet op de volgende cursussen: trends en 
ontwikkelingen, ontwikkel je merk, online 
zichtbaarheid en vertel wat je doet!

3.3 APELDOORN   
 FACTS
Ondernemers in de binnenstad weten ont-
zettend veel van hun vak. Maar wat weet de 
ondernemer van Apeldoorn? Uiteindelijk 
zijn zij allen de beste ambassadeurs van 
de binnenstad. Door middel van bijeen-
komsten en e-learning wordt de kennis van 
ondernemers vergroot en daarmee het fun-
dament van de gastvrijheid van Apeldoorn. 
Denkende aan feiten over de historie, wee-
tjes, passantentellingen, verblijfsduur, 
trends, ontwikkelingen, koopavonden en 
-zondagen, hotspots, nieuwe ondernemin-
gen e.d.
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4.0  COMMUNICATIE  
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4.1  GEMEENTERAAD EN GEDEPUTEERDEN  
 PROVINCIALE STATEN 
Tezamen met Apeldoorn Partners kijkt CMA terug op een zeer succesvolle toeristische 
Gemeenteraads-toer. De wens van zowel Apeldoorn Marketing als Toeristisch Plat-
form is om in 2019 een soortgelijke toer te organiseren voor de gedeputeerden van 
de Provinciale Staten. Voor CMA is het wenselijk om de gemeenteraad op periodieke 
wijze te informeren en het gesprek aan te gaan. Het organiseren van een bijeenkomst 
‘in gesprek met de binnenstad’ is wenselijk. 

4.2  BESTUUR CENTRUMMANAGEMENT   
 APELDOORN
Het bestuur komt maandelijks samen voor een bestuurlijk overleg en de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Naast de algemene agendapunten worden met regelmaat 
externen gevraagd om het bestuur bij te praten m.b.t. overkoepelende projecten of 
raakvlakken met de binnenstad. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwik-
kelingen gaat het bestuur één keer per jaar op werkbezoek bij een andere stad om 
kennis en ervaring uit te wisselen. 

4.3  BELANGEN  
 BEHARTIGERS
Naast periodiek overleg (per kwartaal) 
dient CMA de belangenbehartigers met 
regelmaat te informeren over lopende 
vraagstukken met de nodige opvolging. 
Het inzetten van Chainels biedt de mo-
gelijkheid om documentatie te delen en 
het verloop te volgen. In 2019 heeft de 
binnenstad te maken met de volgende 
belangenbehartigers:
- Detailhandel Bedrijven Apeldoorn  
 (DBA) *voormalig Binnenstad Onder 
 nemers Apeldoorn (BOA);
- Koninklijke Horecabond Nederland,  
 regionaal en afdeling Apeldoorn   
 (KHN);
- Bedrijven Kring Apeldoorn centrum  
 (BKA);
- Wijkraad centrum;
- Centrale Vereniging voor de Ambu- 
 lante Handel (CVA).

4.4  BUSINESS-TO- 
 BUSINESS
In gesprek blijven met ondernemers en 
betrokken partijen creëert de gewenste 
betrokkenheid. Naast de regelmatige 
ondernemersbezoeken, ondernemers-
cafés, werkplaatsen en ondernemersbij-
eenkomsten en benodigde bijeenkom-
sten voor de verenigingsstructuur speelt 
de efficiënte, digitale wijze van commu-
niceren een belangrijke rol. CMA werkt 
actief met business-to-business com-
municatiekanaal Chainels. Met de wens 
om alle Apeldoornse partners, Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO), politie en ge-
meente Apeldoorn toe te voegen aan dit 
systeem. 

4.5 AMBASSADEURS
De afgelopen jaren heeft CMA zich inge-
zet om meer ondernemers te betrekken 
bij de ontwikkelingen in de binnenstad. 
Actieve ondernemers of plein- en straat-
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Deelnemers d.m.v. 
reclamebelasting

Deelnemers d.m.v. seperate 
financiële afspraak met CMA.

Potentie tot deelname 
ondernemersfonds.

Reclamebelasting gebied

vertegenwoordigers, met een heldere 
visie over de binnenstad, komen op pe-
riodieke basis bij elkaar om de huidige 
situatie en activiteiten te bespreken met 
de centrummanager. Deze betrokken 
ondernemers worden ook wel ambassa-
deurs genoemd. In 2019 worden de ses-
sies uitgebreid en krijgen de ambassa-
deurs een eigen werkgroep op Chainels. 
Samen vormen zij ook de ledenraad van 
de vereniging CMA. 

4.6 BUSINESS-TO-  
 CONSUMER
Door middel van de website Apeldoorn-
Binnenstad.nl met bijbehorende soci-
ale media-kanalen en e-mailmarketing 
wordt de consument, oftewel onze gast, 
geïnformeerd over het aanbod, ontwik-
kelingen, belangrijkste werkzaamheden, 
activiteiten en evenementen. Hierbij is 
het creëren van relevante content, foto-
grafie, videografie, aansluiting met Apel-

doorn.nl en UITinApeldoorn.nl bepalend 
voor de mate van succes. 

4.7 MEERTALIGE   
 COMMUNICATIE
Het aantal Duitse en Engelse gasten in 
de binnenstad neemt toe. Ook Paleis Het 
Loo zet in op een groei van buitenlandse 
gasten van 5% naar 25%. Om onze gas-
ten optimaal te voorzien van de juiste in-
formatie is het noodzakelijk om meerta-
lige offline- en online communicatie naar 
de consument uit te breiden. Tevens is 
de concrete vraag gesteld van de grotere 
ketens om online documentatie van CMA 
in het Engelstalig te ontvangen voor haar 
hoofdkantoren. 



34 |    | 35 

COLOFON
© 2019
Deze brochure is opgesteld door 
Centrummanagement in samenwerking 
met Apeldoorn Marketing.
apeldoorn-binnenstad.nl 
info@apeldoorn-binnenstad.nl 

FOTOGRAFIE
Beeldbank Apeldoorn Marketing en 
Centrummanagement Apeldoorn

ONTWERP & VORMGEVING
Designheld - Krispijn de Haas

De inhoud van deze brochure is met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle 
informatie is aan wijzigingen onderhevig. 

Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden  
of wijzigingen kan niet worden aanvaard. 




