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Totstandkoming Agenda Binnenstad 
De Agenda is tot stand gekomen op 
basis van analyse van relevante docu-
mentatie en onderzoeken, en gesprek-
ken met ondernemers en andere partijen 
die betrokken zijn bij de binnenstad. Het 
proces is begeleidt door gemeentelijke 
beleidsmedewerkers die zich met de 
binnenstad bezig houden. Een overzicht 
van alle pannen en ideeën die zijn 
aangedragen door betrokkenen staat in 
de bijlagen.  
Het tot stand komen van de agenda is 
ondersteund door Bureau Beleidsonder-
zoek (BBO) i.s.m. Vosjan Management. 

De Leeuwarder binnenstad 
omvat het gebied ‘binnen 
de grachten’ en ten zuiden 
daarvan (richting station).  
 

I AANLEIDING EN LEESWIJZER 
 
 

 
De Gemeenteraad van Leeuwarden heeft in april een motie 
aangenomen waarin het college van B&W wordt verzocht, in 
samenwerking met bestaande ondernemersinitiatieven, te komen 
tot een meerjarige agenda voor de binnenstad.1 De agenda moet 
richting geven aan ontwikkelingen rond de binnenstad en een 
aanzet vormen voor een nieuw, integraal investeringskader dat 
leidt tot de versterking van de aantrekkelijkheid van Leeuwarden 
als geheel. Het doel is om meer bezoekers naar de binnenstad te 
trekken, die langer blijven en meer besteden en daarmee de stad 
impulsen te geven op sociaal en economisch terrein.  
 
In de agenda wordt aangegeven wat er zou moeten gebeuren, welke 
investeringen daarvoor globaal nodig zijn, en welke instrumenten 
ingezet kunnen worden. Het gaat er om keuzes helder te maken 

met een duidelijk perspectief op de middellange termijn. De focus ligt op de kansen 
en mogelijkheden die er zijn voor de Leeuwarder binnenstad. Het gaat daarnaast om 
het aangeven hoe een en ander georganiseerd kan worden en wie welke rol heeft. 
 
In 2018 is Leeuwarden Cultural Capital of Europe. De agenda richt zich met name op 
de periode daarna, in elk geval tot en met de volgende collegeperiode (2022) met een 
doorkijk naar de daarop volgende jaren.  
 
Bij het opstellen van de Agenda is gekeken 
naar ontwikkelingen die landelijk en specifiek 
voor Leeuwarden kunnen worden gesignaleerd. 
Ook is er nadrukkelijk voor gekozen om 
(bestaande) initiatieven van ondernemers en 
andere partijen mee te nemen.2 Daarmee 
wordt voortgebouwd op de thema’s, plannen 
en ideeën die bij direct bij de binnenstad 
betrokkenen leven. Op basis van een groslijst 
van plannen en ideeën is een afweging gemaakt 
tussen taken en instrumenten die (vooral) des 
gemeentes zijn en die (vooral) bij andere, 
private partijen liggen. Ten slotte mondt dat 
uit in de ambitie en investeringen voor de 
binnenstad. 
 
Leeswijzer 
 Hoofdstuk II: trends en uitdagingen die op de binnenstad afkomen. 
 Hoofdstuk III: stand van zaken Leeuwarder binnenstad (waaronder de 

organisatiegraad).  
 Hoofdstuk IV: advies over doelen en ambities 
 Hoofdstuk V: aanzet voor een mogelijke uitvoeringsagenda 
 
In de bijlagen staan een inventarisatie van thema’s en ideeën van bij de binnenstad 
betrokken partijen, en achtergrondgegevens. 

 
 
                                                
1 Gemeente Leeuwarden, Motie Agenda Binnenstad, 3 april 2017. Zie bijlage 6. 
2 Zie voor een overzicht gesprekspartners de bijlage 2. 
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II TRENDS EN UITDAGINGEN 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van trends en uitdagingen die in het 
algemeen rond binnensteden kunnen worden gesignaleerd. In het volgende hoofdstuk 
wordt gekeken welke uitdagingen die trends voor Leeuwarden opleveren. 
 
Bevolking 
In de stad blijft de bevolking groeien. Er is een trek naar de stad van jongeren, 
gezinnen en (zorgbehoevende) ouderen. De bevolking verandert: een demografische 
trend die zich overal voordoet, is die van minder gezinnen en meer 
eenpersoonshuishoudens. Dat geldt in het bijzonder voor binnensteden. Binnensteden 
zijn in het algemeen vooral in trek bij hoger opgeleiden, de wat meer 
kapitaalkrachtige 50+’er en studenten, maar er wonen minder gezinnen met 
kinderen. Steden in regio’s waar krimp optreedt, kunnen te maken krijgen met daling 
van het economisch draagvlak, als ze relatief sterk afhankelijk zijn van bezoekers uit 
die regio. 
 
(Cultuur)toerisme 
Onder invloed van de groei van de welvaart, globalisering en ruimere 
vervoersmogelijkheden is het toerisme de afgelopen decennia enorm gegroeid en 
wordt verdere groei verwacht. Vrijetijdsactiviteiten worden steeds belangrijker en de 
vrijetijdsbesteding ‘buitenshuis’ is de laatste decennia gestegen.3 Een interessante 
doelgroep voor steden betreft de cultuurtoerist. Cultuurtoeristen zijn toeristen die in 
het algemeen ‘voor kunst en cultuur’ een stad of regio bezoeken.4 Het gaat met name 
om toeristen die de stad bezoeken vanwege een oude binnenstad, musea, en 
verschillende cultuurhistorische elementen, zowel in de stad als buiten de stad. Dat is 
een aantrekkelijke doelgroep, omdat het om een groeimarkt gaat en cultuurtoeristen 
gemiddeld meer besteden dan andere toeristen. De ervaring en beleving van die 
groep bezoekers moeten dus ook steeds meer centraal staan bij het ontwikkelen van 
toeristisch aanbod in een stad.  
 
Leegstand 
Leegstand is een gevolg van de economische crisis en van de groei van 
internetaankopen. Teveel leegstand leidt tot een onaantrekkelijk gebied. Er is 
daarom in de meeste steden behoefte aan compactere (kern)winkelgebieden. Veelal 
wordt gewezen op de noodzaak voor transformatie of functieverandering, juist in 
randgebieden, van een focus op winkels naar een combinatie van horeca, cultuur, 
diensten, ambachten, onderwijs, wonen en werken.  
Op de korte termijn is er sprake van een aantrekkende markt en vraag van 
consumenten, waardoor de omzetten van (onder meer) de detailhandel weer 
groeien.5 De verwachting is dat daardoor in binnensteden de komende tijd ook weer 
nieuwe gebruikers van panden zullen komen. Op (middel)lange termijn blijft 
leegstand echter een probleem. Marktontwikkelingen en de vraag vanuit detailhandel 
zijn bepalend voor de leegstand op middellange termijn. 
 
Compactere binnensteden en functievermenging 
Het is niet alleen leegstand die een rol speelt bij de trend naar compactere 
binnensteden. De algemene verwachting is dat met name de retailfunctie minder 
ruimte in beslag gaat nemen in de komende decennia. Centrumgebieden kunnen 

 
 
                                                
3 Van Vliet (2012; red.), H. van, Festivalbeleving. De waarde van publieksevenementen. Utrecht: 
Hogeschool Utrecht. 
4 NRIT Media (2016). 
5 Zie bijvoorbeeld factsheets op www.rabobankcijfersentrends.nl. 
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daardoor kleiner en compacter worden met een meer menging van functies. Hierdoor 
ontstaat meer ruimte direct rondom het compacte kernwinkelgebied voor andere 
functies zoals onderwijs en wonen. Ook op pandniveau is meer en meer menging van 
functies (horeca, retail, dienstverlening). Belangrijk hierin is dat de overheid deze 
ontwikkeling faciliteert door wonen in randgebieden (aanloopstraten) mogelijk te 
maken en functiemenging, binnen bestaande kaders, zoveel mogelijk te faciliteren. 
Wonen kan bijna overal in binnensteden plaatsvinden, met name boven winkels en in 
zogenoemde gemengde gebieden.  
 
Verblijfs- en ontmoetingsruimte  
De functie van centrumgebieden wordt meer ontmoeten, terwijl het koopmotief 
relatief afneemt. Gekocht kan er op meer plekken, waaronder internet, maar een 
bepaalde sociale meerwaarde is uniek en verbindend. Het belang van een 
aantrekkelijk ingericht centrumgebied en een prettig verblijfsklimaat neemt daardoor 
toe. De openbare ruimte dient een (langer) verblijf in het centrum te faciliteren: het 
gaat naast het winkelen steeds meer om een ontmoetingsruimte waar iets te beleven 
valt. Centrumgebieden zullen ‘sociale meerwaarde’ voor haar bezoekers moeten 
hebben om interessant te blijven. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat in binnensteden 
meer ruimte wordt geboden aan cultuur, onderwijs, evenementen, horeca e.d. Ook 
een positieve beleving van licht, geluid en geur, ‘groen’ in de binnenstad, en 
duurzaamheid (transport, energiewinning) zijn steeds belangrijkere voorwaarden voor 
een prettig verblijfsklimaat.  
Centrumgebieden zijn onderscheidend als ze een sociale meerwaarde leveren en een 
aantrekkelijke vorm van beleving kunnen creëren. De inrichting en uitstraling van de 
openbare ruimte moet dan passen bij wat de stad wil uitstralen en welke doelgroepen 
zij wil faciliteren. Daarbij gaat het om verschillende doelgroepen: bewoners, 
winkelend publiek, toeristen, studenten, werknemers die in de binnenstad werken, 
enz.  
 
Marketing en onderscheidenheid 
Er is door de veranderende functie van centrumgebieden en door veranderend gedrag 
van bezoekers een sterke marketing nodig. Binnensteden moeten steeds meer een 
eigen profiel ontwikkelen gericht op beleving en sfeer, omdat het ‘gewone’ 
winkelbezoek afneemt en de wensen van de consument veranderen. Profilering heeft 
– per definitie - te maken met de concurrentie met andere steden. Andere 
(binnen)steden zijn ook in beweging en passen hun aanbod aan; de bezoeker is juist 
meer mobiel en kan via internet het aanbod scannen. Stilstand is in dit geval 
achteruitgang. 
Onderscheidend vermogen en aantrekkingskracht van een centrumgebied worden 
versterkt door het gebied als een merk te benaderen. Om merkwaarde te creëren, 
dient de inrichting en uitstraling van de openbare ruimte te passen bij wat de stad wil 
uitstralen en welke doelgroepen/segmenten zij wil faciliteren. Een merk kent 
merkwaarden (kernboodschap, kernwaarden, kernbelofte): zaken die het gebied 
altijd kan bewijzen of laten zien. Door alles in het centrum – aanbod, uitstraling, 
openbare ruimte, events en communicatie - een bijdrage te laten leveren aan de 
merkwaarden, kan de herkenbaarheid van het gebied worden vergroot. Het merk is 
idealiter terug te vinden op alle niveaus: bij de ondernemers, bij de events, en bij de 
communicatie en marketing. De merkwaarde moet gestoeld zijn op de identiteit van 
het gebied en dient daarmee ook herkenbaar en ‘echt’ te zijn. De mogelijkheden voor 
profilering liggen overigens in dat verband juist ook in de randgebieden van een 
binnenstad, omdat in die gebieden veelal een eigen karakter en authenticiteit kan 
worden gevonden met bijvoorbeeld ateliers, galeries, culturele voorzieningen en 
ambachten.  
 
Verkeer en vervoer 
Op het gebied van (stads)vervoer is een aantal trends te benoemen die in alle 
stedelijke gebieden in meerder of mindere mate een rol spelen: 
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 Toename automobiliteit. Als gevolg van welvaart en spreiding van werken en 
wonen zal de automobiliteit blijven toenemen. Huishoudens hebben gemiddeld al 
meer dan één auto. Daarmee samenhangend hebben binnensteden veelal te 
maken met congestievorming met name op de aanvoerwegen. Oplossingen worden 
deels gezocht in de aanleg van nieuwe infrastructuur, beter benutten van de 
bestaande infrastructuur maar zeker ook in verkeersmanagement, betere 
informatievoorziening, en het stimuleren van andere vervoerswijzen.  

 Bij de bevoorrading van bedrijven wordt steeds vaker voor duurzame vormen 
gekozen. Elektrisch vervoer, stadsdistributiecentra aan de rand van steden/centra 
en bundeling van aan- en afvoerstromen zijn daar voorbeelden van. Er is wel 
enige schaalomvang nodig, om tot een realistische businesscase voor duurzame 
stadsdistributiecentra te komen. 

 In stedelijke gebieden zijn lopen en fietsen belangrijk. Voor nieuwe uitlegwijken 
zijn ook fietsvoorzieningen (fietssnelwegen) van belang, om de binnenstad goed 
bereikbaar te houden. De ontwikkeling van de e-bike speelt hier een sterke rol in. 

 Het openbaar vervoer zal met name gericht zijn op sterke lijnen. De zwakkere 
lijnen staan onder druk. Innovatieve oplossingen liggen hier voor de hand. Er is 
een trend richting meer duurzaam vervoer (elektrisch, gas, enz.).  

 
Regie en organisatie 
Organisatiekracht wordt vaak gezien als een cruciale randvoorwaarde voor een 
effectieve binnenstadsontwikkeling. Binnenstadsbeleid gaat dus in belangrijke mate 
ook over de vraag hoe een en ander wordt georganiseerd en hoe wordt 
samengewerkt. Gemeenten zijn nadrukkelijk niet de enige speler op dit terrein; er 
zijn belangen van bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen 
die door verschillende partijen worden vertegenwoordigd. In ontwikkeling van 
binnenstadsplannen in verschillende steden komt een sterke binnenstadsorganisatie 
steeds als cruciale factor naar voren.6 Ook vanwege het merk-denken en het 
positioneren van centrumgebieden als merk, is een sterke strategische 
aansturing/organisatie noodzakelijk. Zonder een sterke regie, strategie en organisatie 
is het toekomstig bestendig maken van centrumgebieden niet goed mogelijk. De 
markt (ondernemers, horeca, cultuur, retail en vastgoed) dient georganiseerd te zijn 
en met een sterke regie te opereren.  
 
 
 
 

 
 
                                                
6 Zie bijlage 5. 
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III STAND VAN ZAKEN BINNENSTAD LEEUWARDEN 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt gekeken wat de stand van zaken van de binnenstad in 
Leeuwarden is, en welke uitdagingen er voor Leeuwarden zijn, onder meer als gevolg 
van de in hoofdstuk II beschreven trends.  
 
 
Gevolgen van trends 
 
Bevolking 
In de binnenstad van Leeuwarden wonen ongeveer 5.200 mensen.7 Rond de 30% 
daarvan is jonger dan 25 jaar.8 Er wonen naar schatting zo’n 1.000 studenten in de 
binnenstad. De bevolking van de binnenstad is vanaf 2010 met ongeveer 20% 
toegenomen.9 Met name ook het aantal studenten en jongeren (20 tot 29 jaar) is fors 
gegroeid.10 Het aantal zeer oudere inwoners neemt af, waarschijnlijk door sluiting 
van Het Nieuwe Hoek. In de Leeuwarder binnenstad zijn dus dezelfde trends te zien 
als elders, namelijk groei. Net als andere binnensteden, wonen er meer hoger 
opgeleiden, meer kapitaalkrachtige 50+’ers en studenten, en wonen er minder 
gezinnen met kinderen. 
Het beleid van de gemeente is er op gericht de groei van wonen in de binnenstad. 
mogelijk te maken. Om de binnenstad verder te ontwikkelen als aantrekkelijk 
woongebied, moet geïnvesteerd worden in zaken als: 
- mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen;  
- groenvoorzieningen; 
- parkeermogelijkheden. 
 
Woningcorporaties zijn belangrijke spelers in delen van de binnenstad.Er zijn 
ongeveer 1.200 corporatiewoningen in de binnenstad (2015); een percentage van 37% 
van de woningvoorraad.11 Voor het behouden en creëren van een goed functionerend 
woon- en leefklimaat is samenwerking met corporaties daarom nodig. 
 
In de regio rondom Leeuwarden zijn er gebieden waar krimp optreedt (met name 
Noordoost-Fryslân). Ten noordwesten, oosten en zuiden van de stad is er echter niet 
zozeer sprake van krimp, als wel van een vergrijzende en ontgroenende bevolking. 
Het verzorgingsgebied van de stad Leeuwarden krimpt dus niet zozeer, maar 
verandert wel van samenstelling.  
 
(Cultuur)toerisme 
In de hele gemeente Leeuwarden was het aantal toeristische vrije-tijdsbezoeken in 
het jaar 2016 1,6 miljoen.12 Naast de winkel- en horecafunctie van de binnenstad, 
zijn er in de Leeuwarder binnenstad musea en evenementen die bezoekers vanuit de 
regio en vanuit het hele land trekken. Het gaat onder meer om terugkerende 
culturele evenementen (muziekfestivals, straattheaterfestival) en om eenmalige 
evenementen zoals bijvoorbeeld Het Glazen Huis en The Passion. De binnenstad van 
 
 
                                                
7 5.226 in 2017. Het gaat om rond de 3.200 huishoudens. De woningvoorraad is met 517 woningen 
toegenomen tot 3.023 in 2015. Per ha is het aantal inwoners in de binnenstad 61 (2015), wat vergelijkbaar 
is met dat in steden als Zwolle en Alkmaar, maar beduidend lager dan het aantal in Groningen (56 in 
Zwolle, 76 in Alkmaar en 118 in Groningen (2015); bron: Gemeente Leeuwarden). Bron: Gemeente 
Leeuwarden. 
8 In totaal wonen ongeveer 1.600 18-24-jarigen in de binnenstad. Bron: Gemeente Leeuwarden. 
9 Bron: gemeente Leeuwarden. 
10 Met 781 vanaf 2010. Bron: gemeente Leeuwarden. 
11 1.196 in 2015. Bron: gemeente Leeuwarden. 
12 Gestegen van rond de ca. 1,5 miljoen in voorgaande jaren. Het gaat om 720.000 unieke bezoekers. Bron: 
Gemeente Leeuwarden. 
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Koopstromenonderzoek  
Het Koopstromenonderzoek geeft informatie over de relatieve positie van de Leeuwarder winkels (zie 
Broekhuis Rijs Advisering (2017), Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân. Leeuwarden centrum, 
Leeuwarden Schrans, Leeuwarden Winkelpark de Centrale, kern Grou. Zuidhorn). De Leeuwarder 
binnenstad doet het wat omzet en bestedingen betreft relatief bovengemiddeld: “De dagelijkse sector 
lijkt op basis van het aantal m² winkels en de omzet redelijk te functioneren, hoewel het aanbod aan de 
royale kant is. Ook de niet-dagelijkse sector lijkt redelijk te functioneren. Met een relatief sterk aanbod in 
de branche Mode & Luxe kent de kern de nodige aantrekkingskracht op de regio. Het centrumgebied lijkt 
het hierin goed te doen. Het aanbod is groot, maar het functioneert naar behoren”. 
Het Koopstromenonderzoek geeft ook inzicht in het oordeel van bezoekers over de  binnenstad en de 
relatieve positie van de Leeuwarder binnenstad ten opzichte van andere kernen in Fryslân. Over het 
algemeen is de waardering voor het winkelgebied van Leeuwarden-centrum “vrij goed”. Een aantal 
conclusies uit het Koopstromenonderzoek op basis van een vergelijking met 39 andere kernen in 
Fryslân: 
 Wat betreft de kwaliteit van de winkels en het aantal winkels scoort het centrum van Leeuwarden 

vergeleken met de andere onderzochte kernen in de provincie op of net boven het gemiddelde. Het 
aanbod aan daghoreca krijgt een ruime voldoende.  

 De bezoekers van de binnenstad komen onder meer om te shoppen. Het doelgericht doen van 
aankopen in de niet-dagelijkse sector is voor veel bezoekers een specifiek doel. Hiermee scoort de 
binnenstad van Leeuwarden hoger dan alle overige winkelgebieden. Daarnaast komen ook nog veel 
bezoekers voor de horeca.  

 De combinatie van winkels is vooral voor de bezoekers van buiten Leeuwarden een belangrijke 
reden om de binnenstad te bezoeken. 

Leeuwarden is met het culturele aanbod duidelijk meer dan alleen een winkelgebied, 
en heeft met bezoekers uit de regio en uit de rest van Nederland meer dan een lokale 
functie. Voor Leeuwarden ligt op het terrein van cultuurtoerisme een grote kans om 
aansluitend op het Leeuwarden Fryslân 2018 dit type bezoeker meer en vaker naar 
Leeuwarden te trekken.   
 
Compactere binnensteden en functievermenging 
In de binnenstad liggen het kernwinkelgebied en de aanloopstraten. Het aantal 
winkels in Leeuwarden-centrum is ruim 400.13 Van het totale winkelvloeroppervlak in 
de detailhandel van de gemeente Leeuwarden ligt ruim een kwart in het centrum.14 
De meeste horecagelegenheden in Leeuwarden zijn in de binnenstad te vinden; het 
gaat om rond de 180 gelegenheden.15 Het overgrote deel van de horeca betreft café’s 
en café-restaurants, maar er zijn ook lunchrooms, fastfoodzaken, ijssalons, en 
grillrooms. Bijna de helft (46%) van de bezoekers aan Leeuwarden-centrum bezoekt 
ook een horecagelegenheid (koffie- en broodjeszaken, restaurants) tijdens het 
winkelen.16 
 

 
 
Het centrum vervult een functie voor de stad en de omliggende regio: 42% van de 
bestedingen in de categorie ‘niet-dagelijks’ komt van mensen van buiten de stad. Het 
winkelvloeroppervlak is zowel absoluut als per inwoner in Leeuwarden groter dan in 
steden met vergelijkbare omvang, wat een reflectie is van de regionale functie van 
 
 
                                                
13 Begin 2017 in gemeente 808 winkels, waarvan 408 in Leeuwarden-centrum (Koopstromenonderzoek 
Provincie Fryslân). 
14 Totaal gemeente Leeuwarden 283.635 m2 – inclusief leegstaande winkels – waarvan 73.061 m² in 
Leeuarden-centrum (begin 2017). Bron: Broekhuis Rijs Advisering (2017), Koopstromenonderzoek Provincie 
Fryslân. Leeuwarden centrum, Leeuwarden Schrans, Leeuwarden Winkelpark de Centrale, kern Grou. 
Zuidhorn. In de cijfers is voor zowel 2007 als 2017 het aanbod in de voormalige gemeente Boarnsterhim – 
voor zover het is toegevoegd aan Leeuwarden – opgenomen. 
15 Het horeca-aanbod in de gemeente Leeuwarden bestond begin 2017 in totaal uit 307 gelegenheden, 
waarvan 178 in het centrum (Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân). In de horecanota wordt een aantal 
van ongeveer 475 horecabedrijven in de gemeente Leeuwarden genoemd (Gemeente Leeuwarden, 
Horecabeleid Leeuwarden 21 maart 2017). 
16 Bron: Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân. 
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Leeuwarden. De binnenstad heeft een volledig dagelijks en niet-dagelijks aanbod 
afgestemd op de regionale positie. In de Leeuwarder binnenstad zijn veel grote 
trekkers van naam aanwezig, zoals Zara, Hema, Coolcat, The Sting, C&A, en H&M. 
Daarnaast bestaat het aanbod uit een grote schakering van diverse winkels in allerlei 
branches en een groot en divers horeca aanbod.17  
 
In het algemeen wordt door de gemeente functieverandering (met name richting 
woonfunctie) toegelaten. Het gaat in de eerste plaats om wonen boven winkels. 
Specifiek in de Weerd en het noordelijk deel van de Voorstreek is ook wonen op de 
begane grond mogelijk. Het bestemmingsplan voor de binnenstad maakt dit expliciet 
mogelijk.18 Bovendien wordt het uitgangspunt gehanteerd om in de meer achteraf 
gelegen gebieden de woonfunctie voorrang te geven. 
In een aantal voormalige kantoorpanden in de binnenstad heeft recent al een 
functieverandering plaatsgevonden richting appartementen (zoals bijvoorbeeld aan 
het Zuiderplein, en in het ‘Amicitia’-gebouw. Aan het Zaailand zijn appartementen 
gebouwd boven de nieuwe winkels. In totaal is het aantal woningen toegenomen van 
net onder de 3.000 in 2010 naar ruim 3.200 in 2017.19 
 
Leegstand 
Het aantal winkels in Leeuwarden-centrum is tussen 2007 en 2017 gedaald.20 Er staan 
in de binnenstad ongeveer 60 panden leeg (ongeveer 10.000 m²). Het 
leegstandspercentage voor heel Leeuwarden bedraagt 6%, wat onder het Fries en 
Nederlands gemiddelde van bijna 8% ligt.21 Leegstand is dus relatief geen groot 
probleem in Leeuwarden, maar verdient wel structureel aandacht. Leegstand 
concentreert zich in enkele straten en met name rond enkele panden die minder 
courant zijn, of prijstechnisch lastiger te verhuren zijn. Het gaat met name om:22 
 Zaailand: 17 panden, met name in het Zaailandgebouw; 
 Nieuwestad: 10 panden, waaronder een deel van de voormalige V&D; 
 Voorstreek/Tuinen: 7 respectievelijk 4 panden, waaronder met name een aantal 

minder courante panden zoals bijvoorbeeld de voormalige Bever-vestiging; 
 Over de Kelders: 6 panden.23 
 
Op de korte termijn is er sprake van een aantrekkende markt, maar op (middel)lange 
termijn blijft leegstand een probleem, ook in Leeuwarden. Door verruiming van het 
horecabeleid en door de ruimte die het Bestemmingsplan Binnenstad geeft voor 
functieverandering, zijn in Leeuwarden de kaders voor het veranderen van een 
winkelbestemming aanwezig en toekomstbesteding gemaakt. De verwachting is dat 
daardoor een deel van de winkelpanden structureel een andere functie zal krijgen. 
 
Verblijfs- en ontmoetingsruimte  
De binnenstad is een plek voor: 
 Bewoners: de binnenstad is een gebied waar gewoond wordt. 
 Werkenden en studerenden: de binnenstad is een gebied waar gewerkt wordt – in 

kantoren, winkels en horeca – en waar scholieren en studenten onderwijs volgen. 
 
 
                                                
17 Bron: Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân. 
18 Gemeente Leeuwarden, Bestemmingsplan Binnenstad, Vastgesteld d.d. 17 december 2012. 
19 Bron: gemeente Leeuwarden. 
20 Van 475 naar 408; het aantal winkels in de hele gemeente Leeuwarden is ook gedaald van 945 naar 883. 
Bron: Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân. 
21 Koopstromenonderzoek 2017. Vergelijking van cijfers van het aantal passanten tussen metingen in 2004, 
2007 en 2009 (driejaarsgemiddelde) en metingen in 2013, 2014 en 2015 (driejaarsgemiddelde) laat zien dat 
met name in het oostelijk deel van de binnenstad het aantal passanten is teruggelopen (uiteinde 
Voorstreek, Kelders en Peperstraat) en op een paar punten in het midden en westen van de binnenstad 
juist is toegenomen (Kleine Kerkstraat, Oude Doelesteeg, Lombardsteeg en Nieuwestad-zuidzijde ter 
hoogte van de Waag; cijfers zijn van voor de sluiting van de V&D. 
22 Stand winter 2016/2017.  
23 Waarneming juni 2017. 
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Investeringen Binnenstad Leeuwarden: 
 Binnenstad Boppe en Boppeslach 
 Marketing (gemeente)  
 Binnenstadsmanagement 
 Leeuwarden Fryslân 2018 
 Evenementen  
 Toerisme 
 ‘Schoon, heel en veilig’  
 Parkeren (auto en fiets) 
 Stationsgebied 
 Neushoorn 
 Blokhuispoort 
 Fries Museum 
 Wilhelminaplein/Ruiterskwartier 

Er werken ongeveer 12.000 mensen in de binnenstad. In Leeuwarden studeren 
rond de 21.500 studenten in het hoger onderwijs en zo’n 11.000 mbo’ers, 
waarvan een deel de binnenstad regelmatig voor onderwijs, studie en andere 
zaken bezoekt.24  

 Bezoekers: de binnenstad is een winkelgebied voor (boven)lokaal winkelend 
publiek en voor bezoekers van culturele evenementen, muziek, theater, film, 
restaurants en cafés. Er zijn tellingen van het totaal aantal bezoekers aan de 
binnenstad: het gaat wekelijks om 173.000 unieke bezoekers; op jaarbasis 9 
miljoen.25 

 
De verschillende doelgroepen van wonen, werken en studeren, en verblijven zijn in 
de praktijk niet van elkaar te onderscheiden. Bewoners maken ook gebruik van horeca 
en winkels in de binnenstad. Werkenden maken in de lunchpauze gebruik van horeca 
of doen een boodschapje. De cultuurtoerist gaat wellicht ook shoppen en bezoekt 
horeca. En bezoekers die om het shoppen komen, willen - steeds meer - ook andere 
dingen beleven. 
 
In 2018 is de binnenstad mede de locatie voor de Culturele Hoofdstad. Dat jaar zullen 
cultuurtoeristen en andere bezoekers naar de stad en de regio komen. Ter 
voorbereiding daarvan is en wordt er volop geïnvesteerd in de binnenstad. Zo wordt 
de Blokhuispoort opgeknapt en ingericht als culturele broedplaats. Daarnaast is (en 
wordt) de binnenstad ‘klaar gemaakt’ door investeringen in de fysieke ruimte, vooral 
gericht op  ‘schoon, heel en veilig’. 
 
De afgelopen jaren zijn er sowieso veel investeringen door zowel private partijen als 
de overheid gedaan die de binnenstad aantrekkelijker maken. Genoemd kunnen 

worden de investeringen in en rond het podium Neushoorn, 
het opknappen van het stationsgebied, en de nieuwbouw van 
het Fries Museum en de herinrichting van het Ruiterskwartier 
en het Wilhelminaplein (Zaailand) met ondergrondse 
parkeergarage, winkels, appartementen en terrassen. Ook 
genoemd kunnen worden de realisatie van de parkeergarage 
Oosterstraat, een nieuw parkeerverwijssysteem en twee 
bewaakte gratis fietsenstallingen. Het Fries Museum was de 
locatie voor de Alma Tadema tentoonstelling die veel 
bezoekers naar Leeuwarden heeft getrokken, waar horeca en 
winkels hun voordeel mee hebben gedaan. De verhuizing van 
het Fries Museum heeft de inrichting mogelijk gemaakt van 
De Kanselarij als onderwijslocatie voor hbo en mbo. De 
komende jaren zal ook de vestiging van de RUG Campus 
Fryslân in het Beursgebouw gestalte krijgen. Daarnaast zijn er 
plannen voor een nieuw bioscoopcomplex in hartje stad. 
 

Op het gebied van horeca en winkels zijn twee belangrijke ontwikkelingen de verdere 
ontwikkeling van de grootschalige detailhandellocatie De Centrale en de 
ontwikkelingen rond het WTC met onder meer de voorgenomen bouw van een nieuw 
Cambuur-stadion en andere voorzieningen.  
Beleidsmatig is de verruiming van de mogelijkheden voor horeca van belang. Er is 
nieuw horecabeleid vastgesteld met aanpalende regels ten aanzien van sluitingstijden 
en de vestiging van horeca. De mogelijkheden van horeca zijn verruimd als reactie op 
de vraag uit de markt.26 

 
 
                                                
24 Naar schatting 7.000-8.000 studenten wonen in Leeuwarden. Bron: Gemeente Leeuwarden. 
25 Op basis van tellingen van Locatus (begin 2017). Een bezoeker telt maar 1x per week mee. Het dagelijkse 
aantal bezoekers is gemiddeld 39.000. Bron: Gemeente Leeuwarden. 
26 Gemeente Leeuwarden, Horecabeleid Leeuwarden, vastgesteld in juni 2017. 
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Marketing en onderscheidenheid 
De gemeente is de partij die in Leeuwarden citymarketing van oudsher uitvoert en 
organiseert.27 Voor de binnenstad is er geen afzonderlijke marketing. De marketing is 
gericht op de gehele stad en de positie als (cultuur)hoofdstad binnen de provincie. 
Tot voor kort was daar een ten opzichte van andere vergelijkbare steden bescheiden 
budget (250.000 euro) voor beschikbaar. In het kader van ‘2018’ is de situatie 
gewijzigd; daar wordt stevig op marketing ingezet. ‘2018’ heeft geleid tot een 
eenduidige focus en meer samenwerking. Die samenwerking betreft naast de 
gemeente partijen als de VVV en Uitkade en komt tot uitdrukking in één website en 
gezamenlijk naar buiten treden. Dezelfde samenwerking komt op regionaal niveau tot 
stand, waar - ook in het kader van ‘2018’-  meer samenwerking is tussen de provincie, 
Merk Fryslân, regionale VVV, en bijvoorbeeld Marrekrite.   
 
Centraal staat de vraag welke doelgroepen met welke middelen te verleiden 
(marketing). Het gaat om gerichte marketing (focus), en succesvolle product-
marktcombinaties, met als doel: meer bezoekers die langer blijven en die hun 
positieve ervaring over Leeuwarden delen met hun netwerk. Een thema is hoe 
toeristen ook na 2018 verleid kunnen worden Leeuwarden te bezoeken (legacy 2018). 
Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de marketingstrategie noch over welk 
‘merk’ en achterliggende ‘identiteit’ daarbij worden gebuikt. Profilering als 
cultuurstad vraagt om blijvende investeringen in cultuur en/of evenementen. De 
huidige organisatie en het huidige budget worden door alle partijen met wie in het 
kader van deze agenda is gesproken, als te beperkt beschouwd, ook in vergelijking 
met budgetten die in andere, vergelijkbare steden worden gehanteerd. 
 
Goede marketing is essentieel. Door alle partijen wordt onderschreven dat effectieve 
marketing van de (binnen)stad een noodzakelijke voorwaarde is.28 Op dit moment 
vindt marketing vooral plaats in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Echter, voor 
de periode daarna blijft marketing van de (binnen)stad ook nodig. Er is toenemende 
concurrentie tussen steden om bewoners, bezoekers en studenten, en het is zaak om 
onderscheidend te zijn.29 Voor de stad is het blijven gebruiken van het ‘2018-logo’ 
van belang. Na 2018 moet de profilering ook op cultuur blijven. Op regionaal niveau 
wordt er beter samengewerkt en moet in het kader van ‘2018’ de focus naast 
‘wandelen, fietsen en water’ meer op cultuur liggen. 
De organisatie van de marketing is een belangrijk thema. Hoe een en ander 
organisatorisch vorm moet worden gegeven, is nog niet duidelijk. Er is een Platform 
Marketing Binnenstad dat functioneert als een adviesorgaan met een aantal leden 
(directieniveau) dat twee maal per jaar bijeen komt om input te geven op de 
marketing van Leeuwarden. En er is voor de uitvoering Praktisch Promotie Platform 
(Uitkade).  
 
Verkeer en vervoer 
Rond steden wordt vaak gesproken van een (daily) urban system, waarin stad en 
omliggend platteland met elkaar verbonden zijn. Zo zijn Leeuwarden en het 
omliggende platteland sterk verbonden door de werkgelegenheidsfunctie van de stad. 
Meer dan de helft van de werknemers in Leeuwarden komt van buiten de gemeente.30 
 

 
 
                                                
27 In het gemeentelijke werkplan (2016) voor citymarketing zijn de kerndoelen geformuleerd rond een 
aantal kernwaarden. De doelen zijn: 1. Aantal en duur bezoeken aan Leeuwarden verhogen, 2. 
Imagoverbetering Leeuwarden onder Leeuwarders, Friezen en de rest van Nederland, en 3. Optimaliseren 
van gastvrijheid. De kernwaarden die vulling moeten geven aan het ‘merk’ Leeuwarden zijn: Waterrijke 
Hofstad, Evenementenstad, Funshopstad en Zakelijk toerisme. 
28 Zie de bijlage 4. 
29 Ook het zakelijk toerisme is van belang, Daarvoor is al een privaat initiatief: Friesland Convention 
Partners. 
30 Bron: gemeente Leeuwarden. 
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Voor de binnenstad is op het gebied van verkeer en vervoer een aantal elementen van 
belang: 
 Het aanbod van parkeercapaciteit is in Leeuwarden goed ‘op orde’ en verhoudt 

zich goed tot de (verwachte) vraag, ook de komende jaren; de parkeertarieven 
zijn redelijk in vergelijking met andere steden en vormen geen drempel voor 
bezoekers. Er is wel enige druk op uitbreiding van de blauwe zones rondom de 
binnenstad. 

 Goede fietsverbindingen met buitenwijken en dorpen (infrastructuur) is van 
belang. Er zijn twee gratis fietsstallingen in het centrum. Bij het stationsgebied 
wordt geïnvesteerd in nieuwe capaciteit.31 Gezien de groei is verdere verruiming 
van het aanbod van fietsparkeervoorzieningen, met name in de binnenstad, 
waarschijnlijk nodig.  

 Wat betreft het openbaar (bus)vervoer wordt ‘meegelift’ met de provinciale 
aanbesteding. De huidige concessie wordt waarschijnlijk met twee jaar verlengd 
(tot 2022); een nieuwe concessie zou dan vanaf 2022  ingaan. Veranderingen - 
bijvoorbeeld minder (streek)bussen door de binnenstad of meer duurzaam vervoer 
- worden binnen de concessie geregeld. 

 Er zijn regels voor tijden waarop met vrachtwagens, bestelbussen e.d. bevoorraad 
mag worden in de binnenstad; er zijn venstertijden in het kernwinkelgebied van 
Leeuwarden. Bevoorrading leidt niet tot grote problemen op dit moment. Er is 
wel een toename zichtbaar van bezorging door pakketdiensten en bezorgdiensten. 
Qua schaal is het waarschijnlijk niet rendabel om voorraden aan te leveren via 
een overslagpunt aan de rand van de (binnen)stad. 

 Mogelijkheden tot start van een pilot in 2017 met een pendelbus tussen De 
Centrale en de binnenstad worden onderzocht. De pilot moet ook inzicht 
opleveren voor een eventuele openbaar-vervoerverbinding tussen het WTC-gebied 
en de binnenstad. 

 
 
Onderwijs 
Leeuwarden is een onderwijsstad. Met de komst de mbo-opleiding D’Drive in het 
Neushoorn-gebouw, van verschillende mbo- en hbo-instellingen naar De Kanselarij, en 
de toekomstige vestiging van de RUG Campus Fryslân in het Beursgebouw, heeft het 
onderwijs ook in de binnenstad een (vooraanstaande) plek gekregen.32 Met name 
studenten die in Leeuwarden wonen, waaronder relatief veel in de binnenstad, 
dragen bij aan de leefbaarheid en levendigheid. Er wonen ca. 7-8.000 studenten in 
Leeuwarden, waarvan naar schatting 1.000 in de binnenstad. Een groot deel betreft 
internationale studenten.33  
 
Beoordeling en sterktes  
Uit de interviews en de consultaties die zijn gedaan bij het opstellen van de deze 
agenda zijn de volgende sterktes van de binnenstad genoemd:34 
 Historische gebouwen binnenstad 
 Goede en leuke winkels met breed, divers aanbod 
 Evenementen voor iedereen (niet alleen ‘high culture’ maar ook 

bloemetjesmarkt) 
 Diversiteit van festivals 
 Interessante architectuur, zoals Fries museum 
 Een goed en interessant museumaanbod. 

 
 
                                                
31 3.000 plaatsen; de gemeente draagt bij in de exploitatie van de stallingen. 
32 In de binnenstad is ook een openbare basisschool, de Olde Nije. 
33 De internationale studenten vormen een groep van ca. 2.700 studenten die ook in Leeuwarden wonen. De 
belangrijkste herkomstlanden zijn Duitsland en China. De groep zal naar verwachting groeien. 
34 Zie voor een overzicht van geïnterviewden en consultaties bijlage 2 en 3. 
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Organisaties betrokken bij de binnenstad: 
 Wijkpanel Binnenstad 
 7 ondernemerverenigingen binnenstad 
 diverse werkgroepen binnenstad 
 Binnenstadsmanagement  
 Netwerk Coltrane 
 LOF (ondernemersfonds) 
 Taskforce Binnenstad klankbordgroep 
 Strategisch Marketing Platform Leeuwarden 
 DOLCI (overleg cultuur), Kunstkade 
 Leeuwarden Fryslân 2018 
 MBO/HBO/RUG Campus Fryslân  
 Stichting Parkeergarages 
 Koninklijke Horeca Nederland 
 Stichting marktbeheer  
 Marketing: VVV, Kunstkade (lokaal) en VVV, 

Merk Fryslân, Marrekrite, provincie Fryslân  
(regionaal)  

 Gemeente Leeuwarden 
 

 De ‘menselijke maat’: de stad heeft een aantrekkelijke ‘niet te grote en niet te 
kleine schaal’. 

 Een compacte binnenstad waarbinnen je alles kan doen en bezoeken, en alles op 
loopafstand is. 

 
Door veel betrokkenen is opgemerkt dat de sterke en mooie dingen vaak te weinig 
worden uitgedragen. Zo werd in een aantal gesprekken gezegd: “We zijn te 
bescheiden”.  
 
 
Organisatie van de binnenstad 
 
Naast de investeringen in ‘hardware’ is er ook geïnvesteerd in de organisatie van de 
binnenstad (‘software’). Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan samenwerking en 
netwerkvorming van partijen in de binnenstad. Er is een actief wijkpanel (bewoners), 
er zijn actieve ondernemersverenigingen, en er is een binnenstadsmanager die 
namens de Stichting Binnenstadsmanagement allerlei zaken organiseert en aanjaagt. 
Er is onder andere het ondernemersinitiatief ‘Toon van de Binnenstad’.35 
Er is een groot aantal organisaties betrokken bij de binnenstad (zie het kader). 
Bewoners zijn een belangrijke groep om te betrekken bij beleidsontwikkeling en -
uitvoering, zeker gezien de ambities rond wonen. Op dit moment gebeurt dat vooral 
via het Wijkpanel Binnenstad.  
 
De ondernemers vanuit ondernemers-
verenigingen en de culturele instellingen 
werken samen in het Binnenstadsmana-
gement. Het Binnenstadsmanagement is 
een bestuurlijk overleg en heeft de 
binnenstadsmanager aangesteld. De 
organisatiegraad en de verbinding tussen 
partijen binnen het Binnenstadsmanage-
ment is de afgelopen jaren gegroeid. De 
basis daarvoor zijn de netwerk-
activiteiten en het organiseren van 
bijeenkomsten door de binnenstads-
manager.  
 
De samenwerking heeft een boost  
gekregen met de oprichting van het 
Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF). 
Het LOF zorgt via een opslag op de 
‘zakelijke’ ozb voor bekostiging van 
activiteiten voor en door ondernemers in de hele gemeente, waaronder de 
binnenstad. De inkomsten van het LOF uit de ozb-opslag bedragen ongeveer 850.000 
euro per jaar.36  
 

 
 
                                                
35 De ‘Toon van de Binnenstad’ is een initiatief waarbij in verschillende werkgroepen – bestaande  
uit onder andere winkeliers, horecaondernemers, eigenaren, bewoners en makelaars betrokken bij de 
binnenstad – voortstellen zijn  ontwikkeld op thema’s als samenwerking, vindbaarheid, de compacte stad 
en het wegnemen 
van drempels. 
36 Het gaat om een opslag op de onroerende-zaakbelasting voor niet-woningen.Waarvan ongeveer 650.000 
euro voor gebiedsgerichte activiteiten en 200.000 voor fondsbeheer en stadsbrede activiteiten (bron: 
Jaarverslag LOF 2015). De binnenstad heeft ongeveer 140.000 euro te besteden vanuit het LOF. In 2018 
wordt door het LOF 1 miljoen euro besteed aan de Leeuwarden Fryslân 2018. 
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Door alle partijen met wie voor deze agenda gesprekken zijn gevoerd, wordt 
onderschreven dat een goede, effectieve organisatie van wat er in en rond de 
binnenstad gebeurt een noodzakelijke voorwaarde is.  
 
Ontwikkeling van centrummanagement  
Een vergelijking met hoe in andere steden het centrummanagement is georganiseerd 
geeft een aantal lessen voor Leeuwarden. Er kunnen over het algemeen drie fasen 
worden onderscheiden (opstart-, ontwikkel- en doorgroeifase) van de ontwikkeling 
van centrummanagement.37 De stand van zaken in Leeuwarden kan worden 
gekenmerkt als ergens tussen de opstart- en ontwikkelfase in. Er is een basis gelegd in 
de vorm van netwerken en afstemmen, betrekken en organiseren van detailhandel, 
betrekken van cultuur, aanstellen van een binnenstadsmanager, en invoeren van 
collectieve financiering (LOF). Er worden meer activiteiten en evenementen 
georganiseerd in de binnenstad, en zaken rond feestverlichting, plantenbakken en 
promotie zijn (beter) geregeld. In de gesprekken is aangegeven dat er een groeiend 
besef is van gedeelde belangen van winkels, horeca en cultuur, en elkaar wat 
‘gunnen’. Er worden ook initiatieven genomen om te komen tot een gezamenlijk, 
meer strategisch beleid – denk aan ‘Toon van de binnenstad’ en het initiatief voor een 
binnenstadsvisie van het Binnenstadsmanagement.38  
 
Tegelijkertijd heeft de binnenstadsmanager in termen van beschikbare uren op dit 
moment een beperkte rol, en is ook het LOF-budget voor de binnenstad beperkt.39 De 
organisatie van evenementen en promotie van de (binnen)stad wordt in belangrijke 
mate nog door de gemeente georganiseerd, met een beperkt budget.40 Alhoewel er 
een bestuur is van het Binnenstadsmanagement, wordt het geheel vooral aangestuurd 
vanuit de afzonderlijke ondernemersverenigingen.41  
Een aantal partijen is op dit moment nog niet (goed) betrokken bij de binnenstad, 
maar zou dat vanwege hun belang voor de binnenstad wel moeten zijn: 
- vastgoedeigenaars; 
- grote werkgevers, met name zakelijke diensten (denk aan verzekeraars); 
- onderwijs (locaties D’Drive, De Kanselarij en RUG Campus Fryslân); 
- woningbouwcorporaties. 
 
Ook grote organisaties met een relatief groot belang in de ozb-opbrengsten van het 
LOF, zoals het MCL en de Vliegbasis Leeuwarden, zouden betrokken kunnen worden. 
 
Rol overheid 
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn medewerkers vanuit verschillende 
disciplines betrokken bij beleid rond de binnenstad. Op het niveau van de totale 
binnenstad is er een programmamanager die verantwoordelijk is voor het integrale 
beleid rond de binnenstad. En er is een (tweewekelijks) coördinatieoverleg met 
medewerkers vanuit de directie Stadsontwikkeling, waar afstemming over 
binnenstadszaken plaatsvindt. Er is geen enkelvoudige bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, in de zin van één wethouder die (eind)verantwoordelijk is voor 
het thema binnenstad. 
Om externe initiatieven te begeleiden en aan te jagen wordt bij de gemeente een 
(gemeente-intern) Platform Binnenstadinitiatieven opgericht, dat zich met name gaat 
richten op transformatievraagstukken (veelal wonen), horeca en retail. Het platform 

 
 
                                                
37 Zie bijlage 5. 
38 Zie bijlage 4. 
39 De Stichting Binnenstadsmanagement heeft inkomsten vanuit het LOF van ongeveer 140.000 euro op 
jaarbasis. Door uitgaven aan de salariskosten van Binnenstadsmanager, sfeerverlichting en Keurmerk Veilig 
Ondernemen heeft de stichting een beperkt vrij besteedbaar budget. 
40 De gemeente Leeuwarden stelt 250.000 euro per jaar beschikbaar voor uitvoeren van het eigen 
(city)marketing beleid. 
41 Naast het ebstuur is er een Raad van Advies. 
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wordt samengesteld uit beleidsmedewerkers uit relevante afdelingen. De gemeente is 
ook de partij die de citymarketing uitvoert en organiseert. In het kader van ‘2018’ 
daar wordt stevig op marketing ingezet. 
De overheid is niet de enige actor. De overheid opereert in een omgeving met andere 
actoren. Veel beleid komt tegenwoordig tot stand in co-creatie en co-productie, 
waarbij relevante partners betrokken zijn. Wat betreft economisch beleid is de 
markt(vraag) leidend en de overheid vooral faciliterend. Gemeentelijk beleid gaat om 
het faciliteren van (of investeren in) ontwikkelingen die al plaatsvinden en het 
wegnemen van belemmeringen.42 De overheid heeft vaak de rol van aanjager en 
regisseur.  
 
 

 
 
                                                
42 CPB-PBL (2015), De economie van de stad, notitie, Den Haag. Op het gebied van de arbeidsmarkt, re-
integratie en tot op zekere hoogte onderwijsbeleid is de overheid meer sturend omdat het gaat om 
expliciete overheidstaken en de overheid belangrijke financier is. 
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IV DOELEN EN AMBITIES  
 
 
 
Op basis van voorgaande trends en de input van stakeholders volgt hierna een advies 
over doelen en ambities. Daarin wordt aangegeven welke koers de gemeente, 
gegeven trends en ontwikkelingen en de stand van zaken in Leeuwarden, zou moeten 
varen. 
 
 

Advies 1: Er is veel bereikt en gedaan, maar Leeuwarden zal 
een extra stap moeten doen, om ten volle de effecten van de 
investeringen die eerder zijn gedaan te kunnen benutten 

 
Een conclusie die uit de analyse van recente ontwikkelingen van de binnenstad en 
gesprekken met stakeholders naar voren komt, is dat er de afgelopen jaren veel ten 
goede is veranderd en in beweging is gezet. Er zijn stevige investeringen gedaan in de 
ruimtelijke inrichting, de onderwijsfunctie van de binnenstad is vergroot, 
beleidskaders zijn toekomstbestendig gemaakt, de organisatie en samenwerking in de 
binnenstad zijn versterkt, en last but not least de stad (en de regio) wordt stevig op 
de kaart gezet met de Leeuwarden Fryslân 2018.   
 
Alle partijen zijn het eens over een gemeenschappelijk doel: versterking van de 
aantrekkelijkheid van de binnenstad en daarmee van Leeuwarden als geheel. Het 
strategische doel is om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, die langer 
blijven en meer besteden en daarmee de stad impulsen te geven op sociaal en 
economisch terrein. 
 
Gegeven de investeringen die zijn gedaan, is het nu zaak om het investeringsniveau 
op peil te houden en de vruchten te plukken van de investeringen. In de concurrentie 
met andere steden en regio’s blijven investeringen nodig – “stilstand is 
achteruitgang”. Het rendement van de investeringen moet worden versterkt door 
meer focus en samenhang aan te brengen en sterker in te zetten op marketing. Daar 
hoort ook doorontwikkeling van de organisatie van de binnenstad bij. 
 
 

Advies 2: Focus op samenhang en thema’s en op integrale 
benadering binnenstad 

 
De functies die de binnenstad heeft voor verschillende groepen hangen met elkaar 
samen en beïnvloeden elkaar – “het een kan niet zonder het ander”. De verschillende 
groepen maken op hun eigen manier de binnenstad levendiger en zorgen voor omzet 
voor horeca, winkels en de cultuursector. Zonder bewoners is een binnenstad minder 
levendig en zonder bezoekers van evenementen is er minder reuring en is de 
binnenstad minder aantrekkelijk. Met andere woorden, voor alle groepen is de 
binnenstad een ontmoetingsplek, een plek waar men graag komt, een plek waar men 
dingen beleeft – een ‘huiskamer’ – juist omdat de verschillende groepen er komen.43 
De functies kunnen elkaar ook negatief beïnvloeden. Horeca en detailhandel gaan niet 
altijd samen in de zelfde straat, en er kan bijvoorbeeld voor bewoners overlast zijn 
van bepaalde bezoekers van horeca op bepaalde tijden. Het één moet niet (teveel) 

 
 
                                                
43 Het concept van de binnenstad als huiskamer sluit sterk aan op trends rond verblijfsklimaat en beleving 
van bezoekers. Het idee van een ‘huiskamer’ gaat er over dat de binnenstad de collectieve ruimte is waar 
je elkaar kunt ontmoeten. Idealiter voelt iedereen zich er thuis en is het de plek waar het fijn is te zijn. 
Een huiskamer moet ‘gezellig’ zijn en uitnodigen om er heen te gaan. Een huiskamer moet ook prettig, 
schoon en veilig zijn. 
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ten koste gaan van het ander, maar er zal af en toe ook wat ‘gegund’ moeten 
worden. 
 
De uitdaging voor Leeuwarden is om alle elementen, groepen en functies in 
samenhang te versterken, en op een ‘integraal niveau’ beleid te (laten) uitvoeren. 
Kern van de ambitie is dat de functies elkaar versterken. Bij alle investeringen en 
activiteiten voor de binnenstad moet de samenhang en de synergie – ‘één plus één is 
meer dan twee’ – worden benut. Het gaat om het zoeken naar de dwarsverbanden 
tussen functies die elkaar versterken. Dat betekent dat de gemeentelijke agenda 
zoveel mogelijk integraal gericht moet zijn op programma’s en voorzieningen voor 
alle doelgroepen die zijn geïdentificeerd: bewoners, werkenden/studenten, 
bezoekers.  
 
 

Advies 3: Zet in op doorgaande groei van wonen in de 
binnenstad. Bij een zelfde groeitempo als de afgelopen jaren, 
betekent dat een groei naar ruim 5.500 binnenstadsbewoners in 
2022. 

 
De binnenstad is aantrekkelijk voor wonen en het aantal bewoners stijgt. Er ligt een 
grote kans door de toenemende vraag naar kwalitatief goede en grotere 
appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Dat vraagt om meer aanbod 
van appartementen in de binnenstad. De gemeentelijke kaders voor het 
woningbouwbeleid onderschrijven het belang van eenpersoonshuishoudens en hoger 
opgeleiden voor de binnenstad, en geven ook de ruimte (woonfunctie in gemengde 
gebieden, wonen boven winkels, en wonen op de begane grond in winkelgebieden).  
 
Marktpartijen zijn de primaire trekker. De gemeente kan initiatieven van 
marktpartijen actief stimuleren door te informeren en bijvoorbeeld mogelijke 
ontwikkellocaties in kaart te brengen. Ook kan de gemeente meer inzetten op het 
scheiden van woonfunctie en andere functies onder meer door (nieuwe) niet-
woonfuncties te ontmoedigen in straten met vooral een woonfunctie. Onderzocht kan 
worden of wonen op de begane grond in winkelstraten uitgebreid kan worden, en of 
in dat verband het huidige instrument (subsidie op transformatiekosten) kan worden 
uitgebreid. Ten slotte kan de gemeente ook zorgen voor aandacht voor ‘wonen in de 
binnenstad’ in marketing. 
 
Het wonen van studenten in de binnenstad moet blijvend worden gestimuleerd. Een 
kwaliteitsslag naar meer zelfstandige kleinschalige woonruimte maakt een betere 
aansluiting op de vraagontwikkeling mogelijk. De gemeentelijke beleidskaders maken 
wonen boven winkels mogelijk. Er zijn een kamerverhuurregeling en beleidsregels 
voor wonen in de binnenstad die studentenhuisvesting in de binnenstad mogelijk 
maken. De overheid moet betrokken partijen (nog beter) informeren over de 
mogelijkheden. De plannen voor studentenhuisvesting in de binnenstad, zoals 
studenten in het voormalige Aegon-gebouw, zijn belangrijk. Ook hier zijn 
marktpartijen de primaire partij die moet investeren, en kan de gemeente 
ontwikkelingen stimuleren. 
 
Om aantrekkelijk te wonen in de binnenstad zijn voorzieningen nodig. Dat betekent 
vooral aandacht voor het op peil houden, en waar nodig uitbreiden, van een aantal 
basisvoorzieningen, zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, bereikbaarheid en 
parkeren (auto en fiets). Daarnaast zijn investeringen nodig in ‘groen’. 
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Advies 4: Zet in op het versterken van de Campusfunctie van de 
binnenstad voor werken en studeren. 

 
Voor de binnenstad is het wegvallen van werkgelegenheid in nabijgelegen kantoren – 
met name de financiële dienstverlening – een risico. De gemeente moet in het 
acquisitiebeleid inzetten op het behoud van kantoorfuncties in of vlakbij de 
binnenstad. De overheid moet betrokken partijen (nog beter) informeren over de 
mogelijkheden. Ook kan de gemeente verkennen wat nodig is in termen van 
vestigingsfactoren om met name ‘nieuwe werkgelegenheid’ in snel groeiende 
sectoren, zoals ict en callcenters, te faciliteren. 
 
Opengevallen plekken (winkels en kantoren) bieden ruimte voor nieuwe ondernemers, 
met name in ict en andere zakelijke diensten, en mogelijk ook ambachten. De 
gemeentelijke beleidskaders maken het gebruik van ruimtes voor dit soort 
bedrijvigheid en voor woon-werkcombinaties in beginsel mogelijk. De overheid moet 
betrokken partijen (nog beter) informeren over de mogelijkheden. Dat kan 
nadrukkelijk gekoppeld worden aan begeleiding van starters of jonge ondernemers. 
Daarvoor kan aangehaakt worden aan het aanbod van bijvoorbeeld Inqubator. Samen 
met private partijen kan worden ingezet op vormen van ondernemersbegeleiding. De 
gemeente moet verkennen hoe, bijvoorbeeld met regelluwe binnenstadszones, 
ondernemerschap in de binnenstad gestimuleerd kan worden. 
 
De komst van de RUG Campus Fryslân, de onderwijsinvulling van De Kanselarij, en de 
vestiging van D’Drive (Neushoorn) in de binnenstad zijn van een niet te onderschatten 
belang voor de levendigheid van de binnenstad. De gemeente moet blijven investeren 
in Studiestad Leeuwarden, en de marketing van de onderwijsinstellingen 
ondersteunen door die expliciet mee te nemen in de eigen citymarketing. 
 
Voor een aantrekkelijke werk- en studiestad zijn voorzieningen in de binnenstad 
nodig. De gemeente moet aandacht houden voor het op peil houden, en waar nodig 
uitbreiden, van basisvoorzieningen, zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, 
bereikbaarheid en parkeren (auto en fiets). Daarnaast zijn investeringen nodig in 
‘ontmoetingsplekken’. De gemeente moet in het bijzonder studentenvoorzieningen en 
ontmoetingsplekken voor studenten blijven stimuleren. 
 
 

Advies 5: Zet in op het differentiëren en uitbreiden van het aantal 
en het type bezoeker van de binnenstad, en zet een extra stap 
richting beleving voor de bezoeker van de binnenstad. 

 
Cultuur en evenementen trekken bezoekers van buiten; dat is een kans om het 
economische draagvlak van de (binnen)stad te vergroten. Daarbij moet, naast de 
huidige bezoekers, de cultuurtoerist een duidelijke plek krijgen. Er zou systematisch 
gebruik moeten worden gemaakt van het aanbod van musea: organiseer, in 
samenwerking met winkeliers en horeca, regelmatig tentoonstellingen die veel 
bezoekers trekken. Stimuleer programma’s die gericht zijn op een systematisch 
aanbod van ‘beleving’. 
 
Het gaat om investeringen in een aantrekkelijke fysieke inrichting van de binnenstad 
met voldoende plekken voor loungen, relaxen en flaneren. Denk daarbij aan groen, 
ontmoetingsplekken, speelplekken voor kinderen, en beeldende kunst.44 Maak een 
plan voor transformatie van de binnenstad naar een belevings-/verblijfs-
/ontmoetingsplek, gericht op verblijfskwaliteit. Beperk daarbij de investeringen in 
 
 
                                                
44 De geplande fontein bij het station is een voorbeeld van opvallende beelden kunst. Andere locaties zijn 
bijvoorbeeld op de Nieuwestad en Tweebaksmarkt. 
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‘ontmoetingsplekken’ tot het kernwinkelgebied, zodat de effectiviteit van de 
investeringen zo optimaal mogelijk is. 
 
 

Advies 6: Zet op korte termijn de stap naar doorontwikkeling van 
de organisatie van de binnenstad naar een strategische en 
professionele organisatie. 

 
Er is de laatste jaren een (goede) start gemaakt met organisatie van de partijen in de 
binnenstad, maar geconstateerd wordt dat er nu wel stappen moeten worden 
gemaakt naar doorontwikkeling van de organisatie. Dit is een urgente zaak, omdat 
zonder doorgroei van de organisatie ambities niet waar kunnen worden gemaakt. 
Alhoewel de binnenstadsorganisatie primair een zaak van private partijen is, is er een 
rol voor de gemeente weggelegd om op korte termijn de doorontwikkeling naar een 
effectief en strategisch georiënteerde organisatie mogelijk te maken. De gemeente 
kan dit doen door tijdelijk (bijvoorbeeld twee jaar) een externe 
deskundige/begeleider aan te stellen en te bekostigen, die de doorontwikkeling 
uitvoert.  
 
Het gaat om een binnenstadsmanagement met een heldere organisatiestructuur en 
met een sterk strategisch georiënteerd bestuur, dat projecten uit laat voeren op basis 
van een visie en plan voor de middellange termijn. Betrokkenheid van meer sectoren 
(vastgoed en onderwijs) is zeer belangrijk. Op korte termijn moeten die partijen 
betrokken worden en – mede op basis van hun bijdrage aan het ondernemersfonds – 
een stem krijgen in het binnenstadsmanagement. Voor deze veranderingen zijn er 
aanzetten, maar er moeten op korte termijn extra stappen gezet worden.  
 
Op de middellange termijn is doorgroei denkbaar naar een organisatie die breder is en 
een belangrijke rol heeft, niet alleen voor de binnenstad, maar voor de hele stad en 
regio. Daarbij hoort ook samenwerking met de overheid in een vorm van een pps-
constructie.45 Extra ‘slagkracht’ kan dan worden gevonden in extra financiering vanuit 
zowel private als publieke bronnen, bovenop middelen uit het ondernemersfonds. 
Marketing zou dan integraal aangehaakt moeten zijn aan de organisatie. Kernwoorden 
van een dergelijke organisatie zijn: kwaliteit, professionaliteit en voldoende budget 
voor uitvoering van (strategisch) projecten, waaronder marketing. Tegelijkertijd met 
de doorontwikkeling van het binnenstadsmanagement, kan al een verkenning 
plaatsvinden naar de doorgroei op de middellange termijn. 
 
Vanuit ondernemers is opgemerkt dat de daadwerkelijke organisatie van 
binnenstadsmanagement (en van marketing) vooral een taak zou moeten zijn van 
ondernemers. De overheid kan wel sturen – het aangeven van (duidelijke) kaders –  
maar zou de organisatie van een effectieve en efficiënte organisatie uiteindelijk 
moeten overlaten aan marktpartijen. 
 
De gemeente kan de organisatie-ontwikkeling ook stimuleren door de eigen 
organisatie sterker op de binnenstad te laten aansluiten. Op basis van ervaringen in 
andere steden moet worden overwogen om binnen de gemeentelijke organisatie alles 
wat met de binnenstad te maken heeft via programmamanagement te organiseren. 
Denkbaar is om in dat verband een ‘Programma Binnenstad’ te organiseren dat 
beleidsafdelingen overstijgt en verbindt. De programmamanager moet daarbij 
voldoende bevoegdheden hebben en het aanspreekpunt zijn voor alle gemeentelijke 
binnenstadszaken. Het programma kan bestuurlijk gewicht krijgen door een 
coördinerend wethouder binnenstad aan te stellen, die onder meer verantwoordelijk 
is voor de transformatie-opgave, ‘groen’ en organisatie van de binnenstad. 
 
 
                                                
45 pps = publiek-private samenwerking. 
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Advies 7: Zet in op strategische marketing, aangehaakt aan het 
strategisch Binnenstadsmanagement, en zet meer middelen voor 
marketing in. 

 
Door alle partijen met wie voor deze agenda gesprekken zijn gevoerd, wordt 
onderschreven dat effectieve marketing van de (binnen)stad een noodzakelijke 
voorwaarde is.46 Zoals hiervoor aangegeven wordt de marketing idealiter aangehaakt 
aan het strategische binnenstadsmanagement.  
 
Profilering als cultuurstad vraagt om blijvende investeringen in cultuur en/of 
evenementen. Bij marketing is het van belang om op korte termijn al activiteiten te 
ontplooien die aansluiten bij de legacy van 2018 en met name gericht op 
(herhaal)bezoek van cultuurtoeristen. Op de middellange termijn is een goed 
onderbouwde strategie rond een sterk merk en identiteit nodig. Daarvoor moet 
duidelijkheid komen over de marketingstrategie en de achterliggende identiteit.  
 
Bovendien is goede samenwerking met regionale partijen belangrijk. De gemeente 
moet, naast cofinanciering, samenwerking en het ontwikkelen van een gezamenlijke 
marketingstrategie stimuleren via haar rol als aanjager en regisseur. 
 
Het budget voor marketing moet omhoog om effectief te kunnen opereren. Om de 
gedachten te bepalen: op basis van dat wat er in andere steden wel gebeurt, zou 
voldoende budget minimaal een half miljoen euro moeten zijn, en bij voorkeur het 
dubbele daarvan. De gemeente dient haar huidige incidentele budget van 250.000 
euro per jaar structureel in te blijven inzetten, en te verhogen tot 500.000 euro per 
jaar. Daarnaast moet gezocht worden naar (mede)financiering uit private middelen. 
 
 

 
 
                                                
46 Zie bijlage 4. 
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V AGENDA 
 
 
 
Hoe kan de gemeentelijke uitvoering van de doelen en ambities eruit zien? De 
adviezen over de koers van Leeuwarden zijn hierna uitgewerkt in concrete plannen en 
voorstellen. Dat is gedaan op basis van een indeling in thema’s, zoals die hiervoor in 
hoofdstuk IV is aangegeven. Het gaat om plannen en voorstellen waar de gemeente 
een rol en taak heeft. Andere plannen en voorstellen liggen meer op het terrein van 
andere partijen (zie voor een groslijst van plannen bijlage 3). 
 
De plannen en voorstellen zijn in de tabellen hierna opgenomen, waarbij steeds is 
aangegeven: 
- of het om korte of middellange termijn gaat; 
- of het om een beleidsprogramma gaat of een voorziening; 
- wat de kostenindicatie is. 
 
 
Wonen: acties gemeente 
 
Termijn Programma Kostenindicatie  

Inzetten op uitbreiden van kaders voor wonen op 
de begane grond in winkelstraten kan worden, en 
in samenhang daarmee huidige instrument 
(subsidie op transformatiekosten) uitbreiden. 

Kosten subsidie op 
transformatiekosten per 
jaar 

Ontmoedigen (nieuwe) niet-woonfuncties in straten 
met vooral een woonfunctie (vooral door het 
informeren over alternatieve mogelijkheden). 

Geen extra kosten 

Eigenaars en ontwikkelaars actief informeren over 
mogelijkheden functieverandering en wonen boven 
winkels, en monitoren ontwikkellocaties. 

Geen extra kosten 

Korte termijn 

Eigenaars en ontwikkelaars actief informeren over 
mogelijkheden studentenhuisvesting (met name 
boven winkels). 

Geen extra kosten 

Middellange 
termijn 

In acquisitie en marketing, gericht op wonen in 
Leeuwarden, expliciet aandacht geven aan wonen 
in de binnenstad. Verkennen van de 
mogelijkheden en effectiviteit van een afzonderlijke 
marketing voor wonen in de binnenstad. 

Transactiekosten: 10.000 
euro (eenmalig) 

 Voorzieningen  
Korte termijn Faciliteren van plannen voor ‘groen’ en ; 

‘ontmoetingsplekken’, zoals bijvoorbeeld: 
 Aansluiten op initiatieven werkgroep ‘Groen’, 

bijvoorbeeld via mede bekostigen van pilot 
 Het plan speelvoorzieningen voor kinderen in 

de binnenstad (Prinsentuin) uitvoeren 
 aanleggen van een kleinschalig park/tuin bij 

nieuwe RUG-vestiging (zie ‘Werken/ studeren’) 
 Faciliteren overige plannen vanuit bewoners 

Kosten afhankelijk van 
plan (eenmalig): 
 5.000 euro voor pilot 

 
 5.000 euro 

 
 (zie ‘Werken/ 

studeren’)  
 5.000 euro 

Bij ruimtelijke herinrichting aandacht geven aan 
toegankelijkheid van de binnenstad voor ouderen 
die minder mobiel zijn. Onderzoek (via een 
werkgroep) waar belemmeringen zijn. 

Kosten werkgroep/ 
onderzoek: 5.000 
(eenmalig) 

Parkeervoorzieningen voor bewoners, toegankelijk 
(24/7) en goedkoop houden.  

Geen extra kosten 

Bereikbaarheid van de binnenstad blijven 
monitoren. 

Geen extra kosten 

Middellange 
termijn 

Monitoren basisvoorzieningen binnenstad. 
 

Geen extra kosten 
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Werken/studeren: acties gemeente 
 
Termijn Programma Kostenindicatie  

Verkennen vestigingsfactoren ‘nieuwe 
werkgelegenheid’ in ict en callcenters 

Kosten verkenning: 
10.000 euro (eenmalig) 

Informeren over mogelijkheden gebruik 
leegstaande winkels en kantoren bedrijvigheid en 
woon-werkcombinaties. 

Geen extra kosten 

Samen met private partijen inzetten op vormen van 
ondernemersbegeleiding 

Transactiekosten: 10.000 
euro (eenmalig) 

Verkennen regelluwe binnenstadszones voor 
ondernemerschap. 

Kosten verkenning: 
10.000 euro (eenmalig) 

Korte termijn 

Marketing van de onderwijsinstellingen opnemen in 
citymarketing 

Transactiekosten: 10.000 
euro (eenmalig) 

Acquisitiebeleid inzetten op het behoud van 
kantoorfuncties in of vlakbij de binnenstad, en 
(potentiële) werkgevers actief informeren over 
mogelijkheden 

Geen extra kosten Middellange 
termijn 

Blijven investeren in Studiestad Leeuwarden Kosten bijdrage 
Studiestad Leeuwarden 
per jaar  

 Voorzieningen  
Korte termijn Faciliteren van plannen voor ‘groen’ en ; 

‘ontmoetingsplekken’, zoals bijvoorbeeld: 
 Aansluiten op initiatieven werkgroep ‘Groen’, 

bijvoorbeeld via mede bekostigen van pilot  
 Investeren in ‘ontmoetingsplekken’ in 

kernwinkelgebied 
 In samenhang met de vestiging van de 

RUG/Campus Fryslân in het Beursgebouw, 
aanleggen van een kleinschalig park als 
‘lounge’- en ontmoetingsplek, tussen het 
Beursgebouw en het water (Willemskade), dan 
wel overdracht van locatie voor 
groenontwikkeling door RUG  

Kosten afhankelijk van 
plan: 

 (zie ‘Wonen’)  
 
 10.000 euro 

(eenmalig) 
 20.000-50.000 euro 

(eenmalig) 

Parkeervoorzieningen voor werkenden en 
studenten (auto en fiets), toegankelijk en goedkoop 
houden.  

Geen extra kosten 

Bereikbaarheid van de binnenstad voor werkenden 
blijven monitoren. 

Geen extra kosten 

Middellange 
termijn 

Monitoren basisvoorzieningen binnenstad. 
 

(zie ‘Wonen’) 

 
 
 
Verblijven/Bezoeken: acties gemeente 
 
Termijn Programma Kostenindicatie  

Ondersteunen van initiatieven van ondernemers 
gericht op een compacte en complete binnenstad 

Transactiekosten: 5.000 
euro (eenmalig) 

Aanjagen evenementen (acquisitie) Kosten afhankelijk van 
aantal en omvang 
evenementen 

Korte termijn 

Ondersteunen van initiatieven om gastvrijheid 
bewoners en ondernemers te versterken 

Transactiekosten: 5.000 
euro (eenmalig) 

Minder grote bussen door de binnenstad Kosten verkenning: 
10.000 euro (eenmalig) 

Middellange 
termijn 

Leegstand en initiatieven voor 
functieveranderingen monitoren, en partijen bij 
elkaar brengen 

Geen extra kosten 
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 Voorzieningen  

In samenwerking met private partijen maken van 
een plan voor transformatie van de binnenstad 
naar een belevings-/verblijfs-/ontmoetingsplek, en 
voor aantrekken en behouden cultuurtoeristen 

Uitvoering brengt 
investerings- en 
onderhoudskosten met 
zich mee; schatting 
25.000 euro 

Korte termijn 

(Shuttle)vervoer tussen binnenstad en De Centrale 
(en mogelijk toekomstig WTC) 

Kosten verkenning/pilot 

Openbare toiletten Kosten nader te bepalen 
Parkeervoorzieningen voor bezoekers (auto en 
fiets), toegankelijk en goedkoop houden. 
Parkeermogelijkheden fietsen uitbreiden. 

Kosten extra 
parkeervoorziening 
fietsen nader te bepalen 

Middellange 
termijn 

Bereikbaarheid van de binnenstad voor bezoekers 
blijven monitoren. 

Geen extra kosten 

 
 
 
Organisatie: acties gemeente 
 
Termijn Programma Kostenindicatie  

Aanpassen gemeente-interne organisatie richting 
programmamanagement, inclusief één 
coördinerend wethouder Binnenstad 

Geen extra kosten Korte termijn 

In reguliere overleg met private partners stimuleren 
doorontwikkeling binnenstadsmanagement en 
aanstellen externe deskundige/begeleider 

Kosten (gedurende twee 
jaar; totaal ca. 150.000 
euro) 

Middellange 
termijn 

Verkennen van samenwerken in een pps-
constructie op middellange termijn 
 

Kosten voor 
verkenning/advisering; 
schatting 15.000 euro 

 
 
 
Marketing: acties gemeente 
 
Termijn Programma Kostenindicatie  

Samen met private partners marketingstrategie 
ontwikkelen, waarin in elk geval aandacht is voor  
hoe de cultuurtoerist verleid kan worden om na 
2018 weer terug te komen: gastvrijheid, 
verblijfskwaliteit, bereikbaarheid, 
overnachtingsvoorzieningen (waaronder ook 
camperplaatsen). 

Geen extra kosten Korte termijn 
 

Doorgaan met gemeentelijk marketing beleid  
 

Structureel inzetten 
huidige incidentele 
budget van 250.000 euro; 
en verdubbelen naar 
500.000 euro per jaar 

Middellange  
termijn 

Marketing onderbrengen bij doorontwikkelde 
Binnenstadsmanagement 

In een pps-constructie 
kan de gemeente het 
budget onderbrengen. 
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Bijlage 1: Kaders gemeentelijke beleidsterreinen 
 
 
 
Wonen 
 
De gemeente bepaalt de kaders waarbinnen woningbouw mag plaatsvinden (Gemeente 
Leeuwarden (2017), Woningbouwkader Leeuwarden). De gemeente wil ruimte creëren voor het 
bouwen van ca. 4.500 woningen de komende 5-10 jaar: groei van ongeveer 3.500 huishoudens 
(excl. Studenten) en sloop van circa 1.000 woningen. Naast 1.400 woningen in de Zuidlanden en 
Blitsaert (in 2020), moet de bouw plaatsvinden in het primair stedelijk gebied (70% van de 
ruimte: ca 2.750 woningen), waaronder de binnenstad. 
 
De gemeente hanteert een aantal uitgangspunten. Zo is er in Leeuwarden een overaanbod aan 
kleine, ‘reguliere’ woningen; nieuwe woonruimte moet vooral gericht zijn op woningen boven 
65 m². De vraag naar nieuwe zorgwoningen moet vooral nabij bestaande voorzieningen 
plaatsvinden. De gemeente werkt mee aan bijzondere woonvormen en 
woningbouwontwikkelingen. Voor wonen in de binnenstad is vooral de groei van 
eenpersoonshuishoudens en van hoger opgeleiden van belang. Bij die groepen betreft de vraag 
in belangrijke mate appartementen. De vraag van een- en tweepersoonshuishoudens naar 
(kwalitatief goede, en grotere >65m2) appartementen daalt voor een belangrijk deel neer in 
binnenstad. 
 
Naast het woonbeleid vormt het bestemmingsplan voor de binnenstad (uit 2012) het kader voor 
wat er op woongebied kan (Gemeente Leeuwarden, Bestemmingsplan Binnenstad, Vastgesteld 
d.d. 17 december 2012). Het beleid is (mede op basis van een structuurvisie uit 2004) gericht 
op drie concepten c.q. deelgebieden in de binnenstad: de culturele stad, de statige stad, en de 
bedrijvige stad. De binnenstad wordt als een aantrekkelijke plek beschouwd om te wonen, 
vanwege de historische omgeving, de nabijheid van voorzieningen en de gezelligheid van het 
centrum. Het gemeentelijk beleid is er op gericht dat er meer gewoond wordt in de 
binnenstad, omdat dat de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komt. Wonen kan bijna 
overal in de binnenstad kan plaatsvinden, met name boven winkels en in  zogenoemde 
gemengde gebieden. In het algemeen wordt functieverandering (met name richting 
woonfunctie) toegelaten. Het gaat in de eerste plaats om wonen boven winkels. Specifiek in de 
Weerd en het noordelijk deel van de Voorstreek is ook wonen op de begane grond mogelijk. 
Uitgangspunt is verder om in de meer achteraf gelegen gebieden de woonfunctie voorrang te 
geven. 
 
Leeuwarden wil zich nadrukkelijk op de kaart zetten als aantrekkelijke studie- en 
studentenstad. De overheden en de kennisinstellingen investeren bijvoorbeeld in de 
ontwikkeling van nieuwe studies en een goed studieklimaat. Voldoende en goede 
studentenhuisvesting is daar onderdeel van. Studentenhuisvesting betreft woonruimte door 
kamerverhuur en kleine zelfstandige woonruimte (tot 30m² bvo). De trend in de vraag is vooral 
meer zelfstandig wonen (kleine appartementen); de gemeente wil die trend ondersteunen. 
Voor de korte termijn (2020) wordt uitgegaan van een stabilisatie van de vraag naar 
studentenhuisvesting. De verwachting is dat de komst van de RUG op termijn voor zo’n extra 
1.000 uitwonende studenten kan zorgen. Voor studentenhuisvesting (woonruimte kleiner dan 30 
m²) is er een maximale vraag van circa 1.400 woningen in de binnenstad, bij de Kenniscampus 
en in de zone bij de Watercampus/Van Hall Instituut. 
 
Over ruimte voor nieuwbouw/compensatie voor sloop in binnenstad zijn geen exacte aantallen 
te geven, maar gedacht moet worden aan honderden tot enkele duizenden woningen die nog 
toegevoegd kunnen worden. Dit is sterk afhankelijk van vooral ook de grootte: er kunnen 
natuurlijk veel meer studentenwoningen toegevoegd worden dan luxe appartementen of 
stadswoningen.  
 
 
Verkeer en vervoer 
 
Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (uit 2016) vormt de basis voor het gemeentelijke 
beleid.  
In de afgelopen jaren (10-15 jaar?) heeft het beleid zich onder ander geconcentreerd op de 
volgende thema’s en projecten: Vrij Baan projecten (zie website Vrij Baan) 

- Haak om Leeuwarden 
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- Aquaducten in toegangswegen 
- Uitbreiding van bestaande en nieuwe parkeergarages in en rond het centrum 
- Fietspaden en –tunnels en stallingen 
- Stationsgebied en ‘entree’ naar binnenstad 

 
De gemeente staat open voor pilots en innovatieve vervoersconcepten. Zo is er een voorstel 
(van de Christenunie) voor een eco-car; dit is een soort golfkarretje dat vooral (maar niet 
alleen) minder mobiele mensen zou kunnen vervoer tussen bijvoorbeeld het station en de 
binnenstad. Duurzamer openbaar vervoer is (in beginsel) aan de orde bij nieuwe 
concessieverlening. 
 
 
Vernieuwing binnenstad 
 
Voor de veranderende rol van centrumgebieden en bovenstaande trends zijn de volgende 
beleidskaders relevant: 

 Detailhandelsbeleid (compacter worden en minder koopmotief) 
 Horecabeleid (meer ruimte, horeca = ontmoeten) 
 Evenementenbeleid (gastvrijheid en sociale meerwaarde door o.a. evenementen, 

passend bij stad/merk) 
 Bestemmingsplannen (mengvormen, functiemenging, afbouwen retail in bepaalde 

gebieden)  
 Binnenstadsvisie 

 
Er zijn meerdere beleidskaders die het verblijfsklimaat in de binnenstad beïnvloeden of 
reguleren: regeling venstertijden voor laden en lossen, parkeerbeleid (door het maaiveld 
parkeren steeds meer te beperken, wordt de binnenstad steeds autoluwer), en de notitie 
“Kloppend Hart” (voor ideeën om kwaliteit toe te voegen aan de binnenstad). 
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Bijlage 2: Gesprekspartners/consultatieronde 
 
 
 
Bewonersvertegenwoordiging 
 
 

Wijkpanel Binnenstad 

Bestuurders ondernemersverenigingen 
binnenstad 
 

Bijeenkomst Binnenstadsmanagement 

Raad van Advies 
Hayo Galema 
 

Binnenstadsmanagement 
Binnenstadsmanager 

Dieneke Zwiers  
Hilde Mulder  
 

directeur Kunstkade/bestuurslid DOLCI  
directeur JTS Meeuw 
 

Rob Lijzenga 
Ad Peek 
Herman Schreuder 

Taskforce Binnenstad 

Sjoerd Pieter Koelmans 
 
 

Ondernemer Voorstreek 

Ruark Kroon 
Wouter Bouman 
Nina Grillet 

IBOS – samenwerkende 
studentenverenigingen 

Wiebe Goodijk 
Carin van der Meij 
 

Studiestad Leeuwarden 

Hayo van der Meer 
Peter Popma 
Harmen de Haas 
Hester van der Werff 
Hans Vierstra 
Bram Louwerse 
Marianne Swart 

Gemeente Leeuwarden 
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Wonen 
 Alle partijen vinden de herstructurering van deelgebieden in de binnenstad zoals 

bijvoorbeeld rond Neushoorn en het stationsgebied, een goede zaak, en vragen blijvende 
aandacht voor herstructurering en herontwikkeling van (relatief) ‘verwaarloosde’ gebieden 
in de binnenstad, zoals bijvoorbeeld in het noord-oostelijke deel. 

 Door bewoners (het Wijkpanel) is aangegeven dat in de meer achteraf gelegen gebieden 
en straten de woonfunctie meer voorrang zou moeten worden gegeven.  

 Er is ook de wens van meer (speel)voorzieningen voor kinderen in de binnenstad, 
bijvoorbeeld in de Prinsentuin.  

 Zowel ondernemers als bewoners hebben een meer groene binnenstad voor ogen. Dat 
kan variëren van ‘een tegel eruit, een plant erin’ tot bomen en andere groene inrichting van 
straten en pleinen. 

 Woningbouwverenigingen zijn een belangrijke partner in de binnenstad. Investeringen van 
corporaties moeten gericht zijn op het behouden en creëren van een goed functionerend 
woon- en leefklimaat.  

 Door met name bewoners is opgeroepen tot het opnieuw bekijken van het 
coffeeshopbeleid, met name vanuit door bewoners ervaren overlast die door klanten van 
buiten Leeuwarden wordt veroorzaakt, en die voor hun aankopen naar de binnenstad 
komen. 

 Beperk de overlast van evenementen voor binnenstadsbewoners door goede 
communicatie- en informatievoorziening – op te nemen in vergunning voorwaarden – en 
handhaving waar dat nodig is. Vanuit bewoners is ook de suggestie meegegeven om te 
overwegen om met name op jeugd gerichte evenementen buiten de binnenstad te 
plaatsen. 

 

Bijlage 3: Groslijst plannen 
 
 
 
Op basis van de geschetste ontwikkelingen en de gesprekken die in het kader van deze Agenda 
zijn gevoerd met diverse partijen, kan een aantal centrale thema’s worden afgeleid – 
organisatie, marketing, wonen, werken en studeren, en verblijven – die relevant zijn voor de 
agenda. Die thema’s worden in dit hoofdstuk besproken. Ook worden de plannen en ideeën 
gegeven die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen. 
 
In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat de binnenstad een bovenlokale functie heeft én meer is dan 
alleen een winkelgebied. De binnenstad is er voor bewoners, werkenden/ studerenden en 
bezoekers. Het is van belang om de Agenda te ontwikkelen vanuit een strategisch perspectief 
dat rekening houdt met alle drie functies. Het uitgangspunt dat functies in samenhang moeten 
worden bekeken, wordt door alle partijen met wie voor deze Agenda gesprekken zijn gevoerd, 
erkend. 
 
 
Wonen 
 
Een levendige binnenstad gaat nadrukkelijk om bewoners. Alle partijen waarmee gesproken is, 
zijn het er over eens dat een sterke(re) woonfunctie de binnenstad versterkt. Meer bewoners, 
waaronder zeker ook (internationale) studenten, geeft levendigheid.  
Het gemeentelijk beleid, ondersteund door Studiestad Leeuwarden, is gericht op voldoende en 
goede studentenhuisvesting, ook in de binnenstad, waarbij rekening wordt gehouden met de 
trend in de vraag richting meer zelfstandig wonen (kleine appartementen/studio’s). Stimuleren 
van wonen in de binnenstad vergt aandacht voor parkeren; op straat is er veelal geen ruimte 
om dit te faciliteren. 
 
In de gesprekken die in het kader van deze Agenda zijn gevoerd, zijn de volgende plannen en 
ideeën genoemd. 
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Werken & studeren 
 Het werken in de binnenstad van Leeuwarden kan beter gepromoot worden met de nadruk 

op een binnenstad als een plek met een aantrekkelijke aanbod van winkels en horeca voor 
werknemers. Het streven moet zijn acquisitie van bedrijven en aantrekkelijke werkplekken 
voor (startende) ondernemers (in zakelijke diensten, ict e.d.) 

 De aantrekkelijkheid voor (startende) ondernemers kan worden ondersteund door een 
combinatie van goedkope, tijdelijke werkplekken en goede begeleiding en ondersteuning 
aan te bieden. Er kan verkend worden wat de mogelijkheden voor regelluwe zones in de 
binnenstad zijn.  

 Door studenten is onder meer aangegeven dat er voldoende recreatie- en 
horecagelegenheden moeten zijn.  

 Een idee in dat verband is om met name bij de nieuwe locatie van de RUG/Campus 
Fryslân (Beursgebouw) ook te zorgen voor meer groen en een kleinschalig park (gras en 
enkele bomen) waar studenten kunnen recreëren – bijvoorbeeld aan de zuidkant tussen 
het Beursgebouw en het water (Willemskade). Er bevindt zich daar een strook van ca. 20 
bij 30 meter die nu bestraat is en weinig gebruikt wordt. Een dergelijke groenzone vormt 
een aanvulling op de groenzones in de binnenstad die nu vooral in het noord-westelijke 
deel te vinden zijn (Prinsentuin). 

 Overheden en de kennisinstellingen moeten blijvend investeren in de ontwikkeling van 
nieuwe studies en een goed studieklimaat. 

 De Kanselarij moet meer zichtbaar worden als onderwijslocatie.  
 Door toenemende concurrentie is het van enorm belang Leeuwarden op de kaart te zetten 

als aantrekkelijke studiestad. Leeuwarden is als studiestad te onbekend. Vanuit het 
onderwijs is het idee aangedragen om Leeuwarden ‘op de kaart te zetten’ door 
bijvoorbeeld een 1e half jaar gratis wonen voor studenten aan te bieden.   

 Door studenten is aangegeven dat op cultureel gebied een meer op studenten gerichte 
programmering, ook internationale studenten, moet komen. 

 Door studenten is aangegeven dat zij zelf effectief en student-gericht de introductieweek 
kunnen organiseren, zoals dat in ander studentensteden gebruikelijk is. 

 

Werken & studeren 
 
De Campus – of ook wel multi-campus – betreft het idee dat de stad op verschillende 
onderwerpen (denk aan zakelijke diensten, watertechnologie, taal, onderwijs enz.) een plek is 
waar gewerkt en gestudeerd wordt. Het is de binnenstad waar werkenden en studenten komen 
die naast hun werk respectievelijk studie ook willen recreëren en winkelen.  
Het streven zou moeten zijn om voor bedrijven en (startende) ondernemers (in zakelijke 
diensten, ict, e.d.) voldoende aanbod van aantrekkelijke vestigingsplekken te hebben. De 
aantrekkelijkheid voor (startende) ondernemers kan eventueel worden versterkt door regelluwe 
zones in de binnenstad. Het zou blijvend moeten worden gestimuleerd dat de binnenstad voor 
studenten aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en horeca-aanbod heeft. 
 
In de gesprekken zijn de volgende plannen en ideeën genoemd. 

 
 
Verblijven/bezoeken 
 
Het aanbod van winkels is toegesneden op de lokale en regionale functie. In de concurrentie 
met andere steden is meer nodig om toegesneden te zijn op trends die zich bij bezoekers 
voordoen. Het gaat wat betreft winkels met name om een compleet en divers aanbod met 
zowel de ‘bekende’ ketens maar juist ook speciaalzaken die het aanbod verrassend en 
aantrekkelijk maken. De huidige compactheid van de stad waarin alles beloopbaar is, is daarbij 
een sterk (unique) selling point, en moet behouden blijven.  
Meer bezoekers versterken het draagvlak voor de binnenstad. De ontwikkeling van een 
compleet en divers aanbod moet daarom in samenhang worden gezien met het versterken van 
‘beleving’, meer events en meer horeca. Er is nieuw horecabeleid gemaakt met aanpalende 
regels ten aanzien van sluitingstijden, en de vestiging van horeca. De mogelijkheden voor 
horeca zijn verruimd als reactie op de vraag uit de markt.  
De binnenstad is ook een uitgaanscentrum – een ‘podium’ – met cultureel aanbod zoals musea 
en evenementen. Een belangrijke kans is het aanhaken op de groei van het cultuurtoerisme. De 
aantrekkelijkheid van de binnenstad voor cultuurtoeristen is belangrijk voor een structureel 
economisch profijt voor de stad. Het behouden van het culturele imago dat o.b.v. 2018 is (en 
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Verblijven 
 Door ondernemers is aangegeven dat de samenhang tussen de binnenstad aan de ene 

kant en De Centrale en de plannen voor het (toekomstige) WTC/Cambuur-gebied aan de 
andere kant, moet worden verstrekt, door bezoekers van het ene gebied beter te verleiden 
ook naar het andere gebied te komen. Er moet in dat verband gedacht worden aan betere 
informatievoorziening. Ook kan worden verkend hoe de verbinding tussen de beide 
gebieden en de binnenstad kan worden opgezet met openbaar vervoer (pendelbus) en 
collectieve fietsvoorzieningen. Er zou moeten worden onderzocht of een pilot kan worden 
opgestart zowel van een pendelbus als collectieve huurfietsen. (In veel steden zijn 
collectieve fietssystemen – à la het witte fietsen plan in de zestiger jaren – gebaseerd op 
nieuwe technologie, zoals gebruik social media, credit card, smartphone etc.)  

 Alle partijen zijn voorstander van het blijven organiseren van evenementen, zowel grote 
happenings als kleine (culturele) activiteiten. Cultuur en evenementen trekken bezoekers 
van buiten; dat is een kans om het economische draagvlak van de (binnen)stad te 
vergroten. Daarbij moet, naast de huidige bezoekers, de cultuurtoerist een duidelijke plek 
krijgen. Er zou systematisch gebruik moeten worden gemaakt van het aanbod van musea: 
organiseer, in samenwerking met winkeliers en horeca, regelmatig tentoonstellingen die 
veel bezoekers trekken. Er moet op korte termijn een plan worden gemaakt gericht op de 
vraag hoe de cultuurtoerist verleid kan worden om na 2018 weer terug te komen. 
Onderdelen daarvan zijn gastvrijheid, verblijfskwaliteit, bereikbaarheid, 
overnachtingsvoorzieningen (waaronder ook camperplaatsen). Ook het Zakelijk toerisme is 
van belang, Daarvoor is al een privaat initiatief: Friesland Convention Partners. 

 Door verkeersdeskundigen van de gemeente is gewezen op een mogelijk tekort aan 
fietsenstallingen. Er moet uitbreiding van de parkeermogelijkheden voor fietsen komen. 

 Vanuit ondernemers en bewoners wordt gepleit voor aantrekkelijker verlichting in de 
binnenstad, mogelijk via een binnenstad-lichtplan. 

 Door ondernemers wordt gepleit voor betere bewegwijzering (lopen, fietsen, auto) zowel in 
de binnenstad als van buiten naar het centrum. 

 Bewoners en ondernemers zijn gastheren en -vrouwen van de binnenstad. Zowel 
ondernemers als bewoners pleiten ervoor dat ze zich opstellen als ambassadeurs en de 
goede informatie op een goede manier kunnen geven aan bezoekers. 

 Bewoners pleiten voor meer mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen in de 
binnenstad, wat ook ten goede komt aan werkenden in de binnenstad. 

 Ondernemers en bewoners zouden in het kader van leefbaarheid minder grote bussen  
door de binnenstad willen zien. 

 Vanuit ondernemers is aangegeven dat de Tweebaksmarkt meer de invulling van “De 
Lange Voorhout van het Noorden” kan krijgen. Concrete mogelijkheden die verkend 
moeten worden – en die in Den Haag worden uitgevoerd – zijn: een regelmatig 
terugkerende antiekmarkt en een tijdelijke (in de zomer), open-lucht beeldende kunst 
tentoonstelling.  

 Naast cultuur is een mogelijke kans om de aantrekkelijke aspecten van de stad die nu nog 
‘onbekend’ zijn nader uit te werken.   

 De bezetting van de bewaakte fietsenstalling aan het Wilhelminaplein is tijdens 
uitgaansavonden, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag hoog. Extra stallingscapaciteit 
(bewaakt en gratis) voor de fiets in het kernwinkelgebied is in ieder geval op deze 
momenten nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Zeker gelet op de 
bevolkingstoename (Zuidlanden) op fietsafstand van de stad neemt de behoefte aan 
bewaakte gratis fietsenstallingen alleen maar toe. 

 

nog zal) ontstaat(n), en Leeuwarden structureel ‘op de kaart te zetten’ als cultuurstad is een 
kans. 
 
In de gesprekken zijn de volgende plannen en ideeën genoemd. 
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Marketing 
 Leeuwarden is ook na 2018 nog cultuurstad. Verwerk dat in een door alle partijen 

gedragen profilering die vanaf 2019 wordt uitgedragen. Voor de stad is het blijven 
gebruiken van het ‘2018-logo’ van belang. Na 2018 moet de profilering ook op cultuur 
blijven. Profilering als cultuurstad vraagt om blijvende investeringen in cultuur en/of 
evenementen. 

 Ontwikkel systematisch programma’s die bezoekers/toeristen trekken, en ontwikkel een 
structurele evenementenagenda (met budget) voor na 2018. Maak programma’s gericht op 
thema’s die passen bij stad en die voortbouwen op de thema’s van 2018. 

 Maak een merk van je (binnen)stad. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de 
marketingstrategie noch over welk ‘merk’ en achterliggende ‘identiteit’ daarbij worden 
gebuikt. Het is daarbij zaak om onderscheidend te zijn. 

 Centraal staat de vraag welke doelgroepen met welke middelen te verleiden (marketing). 
Het gaat om gerichte marketing (focus), en succesvolle product-markt combinaties, met als 
doel: meer bezoekers die langer blijven en die hun positieve ervaring over Leeuwarden 
delen met hun netwerk.  

 

Marketing  
 
Wat betreft de inhoud is een aantal acties benoemd voor wat betreft marketing (mede 
gebaseerd op het advies van het Strategisch Marketing Platform Leeuwarden; zie bijlage 4). 
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Bijlage 4: Input gesprekspartners 
 
 
 
 Brief Strategisch Marketing Platform Leeuwarden 
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 Verslag van de Tweede Leeuwarder Studententop 
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Verslag overleg Wijkpanel Binnenstad 
 
Punten die we graag willen na 2018. 
-      speeltuin in de Prinsentuin 
-      meer verbinding tussen de bewoners (uit alle lagen) 
-      Mac-wiet 
-      evenementen zouden meer buiten Leeuwarden georganiseerd worden 
-      binnenstad bewoners die om de binnenstad geven en dat er naar die mensen geluisterd         
wordt 
-      autovrije binnenstad (gedeeltelijk) 
-      ga door met de herinrichtingen (Speelmanskwartier/Voorstreek bijvoorbeeld) 
-      meer groen in de binnenstad (groene bogen in de binnenstad)  
-      meer mooiere verlichting in de binnenstad 
 
Punten waar we ons zorgen over maken. 
-      De bewoners zijn onevenwichtig verdeeld (veel studenten en 50 plussers). 
-      Overlast van coffeeshops in de binnenstad. 
-      Veel meer bevoorradingsverkeer en veel vrachtauto's, het wordt steeds meer. 
-      Betere verdeling van de horeca in Leeuwarden. 
-      Aangepaste evenementen beleid > er zijn veel meer evenementen waarbij de huizen in de 
        binnenstad gaan trillen (overigens schijnt dat Leeuwarden de meeste evenementen van  
        Nederland heeft). 
-      Betere communicatie over wat er gaat plaats vinden (straten die ineens open liggen, 
       avondvierdaagse) van de gemeente naar de bewoners toe. 
-      gastvrijheid van ondernemers en bewoners in Leeuwarden 
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Verslag Task force Binnenstad 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bureau voor Beleidsonderzoek 
t.a.v. Engbert Boneschansker 
Emmastraat 11 
8933 BT Leeuwarden 
 
Datum: 22 juni 2017 
Onderwerp: Binnenstadsagenda 
 
 
 
Geachte heer Boneschansker, 
 
Zoals toegezegd sturen wij u hierbij als Taskforce Binnenstad onze input voor de door u op te 
stellen Binnenstadsagenda. Wij zijn van mening dat de volgende 8 elementen een heldere plaats 
verdienen in deze agenda. De door ons gehanteerde volgorde suggereert niet noodzakelijkerwijs 
een prioritering: 
 
1. Marketing 
2. Toerisme 
3. Demografie 
4. Onderwijs 
5. Werk 
6. Organisatie 
7. Ondernemerschap 
8. Vastgoed 
 
1. Marketing 
Voor een verdere ontwikkeling van Leeuwarden als aantrekkelijke binnenstad voor stad en regio 
heeft een sterke marketing de hoogste prioriteit. De Taskforce adviseert de gemeente hiervoor in 
de volgende collegeperiode een budget van € 500.000 per jaar vrij te maken. (Een verdubbeling 
van het huidige budget.)  
 
Deze middelen moeten aangevuld worden door het bedrijfsleven (bijvoorbeeld via het 
Leeuwarder Ondernemersfonds of door middel van een soortgelijke stichting als het recent 
opgerichte Friesland Convention Partners), zodat er sprake is van cofinanciering en daarmee 
gedeeld eigenaarschap. Ondernemers profiteren uiteindelijk van een sterke binnenstad.  
 
Een heldere eenduidige opdracht is onmisbaar. De boodschap van de Marketing moet vooral op 
de langere termijn worden gericht. Uitvoering dient te geschieden door professionals, op basis 
van SMART-geformuleerde doelstellingen. Er moet slechts een minimum aan budget in 
bemensing van een eigen organisatie worden besteed. 
 
Als voorbeeld kan gekeken worden naar Gelderland (Arnhem & Nijmegen), bekend van 
Gelderse Streken. 
 
2. Toerisme 
Om Leeuwarden ook voor de toeristen aantrekkelijk te maken moet aandacht worden besteed 
aan het voorzieningenaanbod, waarbij kwaliteit, kwantiteit en marktconformiteit doorslaggevend 
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zijn. Om ook de oudere cultuurtoerist te kunnen servicen zullen er extra camperplaatsen in de 
binnenstad moeten worden ingericht. Er zal tevens een programma moeten worden ontwikkeld 
om ervoor te zorgen dat men ook na 2018 weer terug komt in de stad. Dat zou kunnen beginnen 
met het inzetten van studenten van de hotelschool als ambassadeurs tijdens CH2018.  
Er moet met de grootst mogelijke spoed gewerkt worden aan diverse arrangementen om 
vervolgbezoek te stimuleren. 
Hierbij dient het Fries Museum als eerste aanleiding voor een herhalingsbezoek. Daarnaast 
moeten aansprekende aanvullende onderdelen van een bezoekerstrip worden ontwikkeld 
(praamvaren, Blokhuispoort) 
Daarnaast is het huidige aanbod van festivals vooral gericht op de jeugd. Het zou goed zijn dit 
aanbod te diversifiëren, waarbij ook festivals voor oudere cultuurzoekers worden georganiseerd. 
 
3. Demografie  
Leeuwarden groeit de komende jaren in een krimpende omgeving. De stad zal moeten inspringen 
op de vergrijzing, en de terugkeer van de meer welgestelde senior naar de stad faciliteren. 
Voorzieningen moeten hierop worden aangepast en ook de benodigde woonruimte zal moeten 
worden ontwikkeld. Daarbij denken wij aan zelfstandige woningen van meerdere senioren bij 
elkaar, zodat het vormen van een sociaal netwerk gestimuleerd wordt. Deze taak ligt primair bij 
de markt, maar de overheid kan daarbij richtinggevend optreden.  
Ook de groei van het aantal jongeren en studenten zal gefaciliteerd moeten worden. Zij hebben 
behoefte aan zelfstandige woonruimte. De creatie hiervan is al in volle gang. 
 
4. Onderwijs 
Leeuwarden zet zich de komende jaren actief in om méér studenten naar de stad te halen. Wij 
moeten ons realiseren dat de autonome groei die nu nog plaatsvindt in het aantal HBO/WO-
studenten over niet al te lange tijd zal kenteren. De strijd om de student -zowel uit Nederland als 
daarbuiten- zal dan heviger worden.  
Primair daarbij is een goede ranking van de onderwijsinstellingen en de daaraan gekoppelde 
marketing. Maar ook van groot belang is de facilitering van studenten door de stad. 
 
5. Werk 
De zakelijke dienstverlening zal qua aantallen personeelsleden de komende jaren alleen maar 
verder krimpen. De behoefte aan grote (traditionele) kantoorgebouwen zal daarmee afnemen. 
Daar waar mogelijk kunnen deze gebouwen worden getransformeerd naar woontorens met 
ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen waar start-ups en ICT-gerelateerde bedrijven onderdak 
kunnen vinden. 
 
De Taskforce adviseert de gemeente dan ook om ruimhartig om te springen met transformatie 
van (overtollige/verouderde) kantoorruimte, enerzijds voor een beter en marktgericht 
woningaanbod, anderzijds voor nieuwe, kleinschalige en flexibele werkruimtes. 
 
6. Organisatie 
De organisatie van het centrummanagement verdient doorontwikkeling. Geconstateerd wordt dat 
middelen beperkt zijn en te versnipperd ingezet worden voor kleinschalige zaken en dat de 
betrokkenheid van ondernemers c.q. de organisatiegraad laag is. De Taskforce adviseert hier op 
de korte termijn - in gezamenlijkheid - werk van te maken.  
 
Een wenselijke uitkomst zou volgens ons een krachtige regiegroep met mandaat en middelen 
zijn. Organisatorisch: vanuit de gemeente schuift er één bestuurlijke vertegenwoordiger aan, bij 
voorkeur een wethouder Binnenstad met in portefeuille alle relevante onderwerpen (onder meer 
economie, ruimte, beheer en onderhoud). Overige groepen stakeholders worden ieder door één 
persoon vertegenwoordigd. Uiterst belangrijk acht de Taskforce de aansluiting van 
vastgoedeigenaren bij dit gremium.  
 
Binnen de regiegroep wordt een binnenstadsagenda c.q. -uitvoeringsprogramma vastgesteld die 
vervolgens uitgevoerd wordt door een uitvoeringsorgaan. Ondernemers beschikken vanuit het 
LOF over trekkingsrecht van circa € 140.000 per jaar. De gemeente dient op jaarbasis € 350.000 
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beschikbaar te stellen voor de regiegroep. Gestreefd moet worden naar aanvullende 
(co)financiering door andere partijen. 
 
7. Ondernemerschap 
Om ondernemerschap te stimuleren moeten er gratis of in ieder geval zeer betaalbare 
bedrijfsunits komen als kweekvijver voor nieuwe ondernemers. De overheid zal daarom geld 
voor incubators moeten reserveren. 
 Coaching trajecten voor binnenstadondernemers? 
 
8. Vastgoed 
Dit punt is eerder onder punten 3 en 4 toegelicht. 
 
Andere onderwerpen die de komende periode verder uitgewerkt dienen te worden zijn: 
 Koopgedrag 
 Milieu/energie/vergroening 
 Communicatie 
 Transport/bereikbaarheid 
 Groot Leeuwarden (incl. onder meer de Wadden) 
 Veiligheid 
 Cambuur/Aris 
 
Deze punten zullen in de volgende Taskforce-vergadering aan de orde komen. 
 
Wij vertrouwen er op u met deze input van dienst te zijn. 
Voor nadere toelichting zijn wij zeker beschikbaar. 
 
 
Hoogachtend,  
namens Taskforce Binnenstad, 
R. Lijzenga, voorzitter 
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Praatstuk Binnentadsmanagement (dat nog met de gemeente besproken moet worden; een 
financiële paragraaf ontbreekt nog) 

Samen maken we de stad sterker! 

Visie op de binnenstad van Leeuwarden 2018-2021- Stichting binnenstadsmanagement 
Leeuwarden. 

Leeuwarden gaat zich profileren als Cultural Capital of Europe 2018, als een binnenstad met een 
groot en divers aanbod in detailhandel, horeca, cultuur en evenementen op een klein stukje 
groene aarde voor de Leeuwarders, de Friezen, de Nederlanders en de Europeanen. 

Dat betekent dat partijen zoals de Stichting Binnenstadsmanagement zich daartoe ook moet 
verhouden. Daarnaast zijn er vele trends en ontwikkelingen waar we op in moeten en willen 
spelen. 

In deze notitie gaan we in op de trends, op de wensen van de Leeuwarder 
ondernemersverenigingen in de binnenstad en op onze hernieuwde positie en rol als Stichting. 

Trends in de markt 

De consument verandert. Hij gedraagt zich anders dan in het begin van deze eeuw. En de 
consument bepaalt! Hij bepaalt ook mede het succes van een stad.  

Het motief van een bezoeker aan de stad is recreatiever geworden. De ‘runshopper’ vindt in 
toenemende mate het internetkanaal voor zijn aankopen. We moeten ons richten op de 
‘funshopper’, die naast het winkelen de gezelligheid van de stad zoekt, met het complete aanbod 
van horeca, cultuur en evenementen. 

De prognose van bevolkingsontwikkeling voor de gemeente Leeuwarden laat een groei zien. 
Wanneer we echter kijken naar de gehele provincie, dan tonen prognoses een afname van de 
bevolking. Voeg daarbij de zwakke koopkracht van de eigen bevolking en de conclusie is dat 
groei zal moeten komen uit een toegenomen centrumfunctie in Fryslân in combinatie met de 
inzet op groei van het toeristisch bezoek van buiten. Bezoekersaantallen aan de stad Leeuwarden 
vertonen weer een lichte groei, na jaren van daling tot 60 a 65% van de aantallen aan het begin 
van deze eeuw. Deze bezoekersdaling aan binnensteden is een landelijke trend. 

Succesvolle winkelgebieden hebben bedrijven die zich helder als merk positioneren, die 
herkenbaar en identificeerbaar zijn voor de consument en waar geen leegstand is . Je wilt je er 
graag aan verbinden. Succesvolle bedrijven doen er goed aan te investeren in personeel. Mensen 
maken het verschil! Zeker als het gaat om het maken van een plek waar mensen graag 
verblijven. Daar kun je ook het verschil maken met online-concurrentie. Succesvolle 
winkelgebieden hebben een profiel, zijn herkenbaar voor de consument. Ondernemers en 
culturele partijen werken er samen waardoor aantrekkingskracht en concurrentiekracht 
toenemen.  

De binnenstad verandert. De rol van detailhandel wordt kleiner. Het aantal winkels in het 
centrum nam tussen 2007 en 2017 af van 475 naar 408. Het aantal m2’s detailhandel in de 
binnenstad daalde ven 75.848 naar 73.061. Het aanbod met name in de categorieën’ vrije tijd’ en 
‘in en om het huis’ is gekrompen. Het aantal horecazaken is stabiel tussen 2007 en 2017. Wel is 
er meer daghoreca en zijn er minder cafés. Het nieuwe horecabeleid dat vanaf de zomer van 
2017 zal gelden gaat voor een uitbreiding van het aantal zaken zorgen. Er liggen veel aanvragen 
klaar. 
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Het aantal bewoners in de binnenstad groeit. De laatste 2 jaar is het aantal bewoners met 10% 
toegenomen. 

Het aantal culturele voorzieningen is groot door de functie van provinciehoofdstad en centrum 
van de Friese cultuur. Het nieuwe Fries Museum timmert aan de weg. Ook het aantal culturele 
evenementen bevindt zich op een hoog niveau. 

LF2018 zorgt voor een enorme impuls en is een eenmalig gebeuren, dat de centrale plek in zal 
nemen in de marketing van de stad. 

De leegstand van panden in de binnenstad bedraagt 10%. Dat is een lager percentage dan een 
jaar geleden direct na het faillissement van V&D. Vooral in de perifere straten neemt de 
leegstand af. Met dalende huren en een flexibeler houding van pandeigenaren zijn veel starters 
gefaciliteerd. Het kernwinkelgebied wacht op eenzelfde ontwikkeling. Met name institutionele 
beleggers zijn hiertoe (nog) niet in staat. Leegstand in het hart is een grote bedreiging voor de 
binnenstad.  

Buiten het kernwinkelgebied hebben straten zich ontwikkeld tot multifunctionele gebieden waar 
ook wonen en andersoortige bedrijvigheid zijn plek vindt. Op Voorstreek en Tuinen zien we een 
autonome ontwikkeling van het ombouwen naar met name woonbestemming. Transformatie 
vindt volop plaats.  

In het kernwinkelgebied is een transformatie van leegstand naar horeca aanstaande. 

Uit het koopstromenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Fryslân en gepubliceerd 
in mei 2017, blijkt dat de binding van koopkracht aan de stad er goed uit ziet. Ook de positie van 
Leeuwarden als koopcentrum van Fryslân ziet er goed uit. De dreiging zit in de hoogte van de 
koopkracht van de lokale consument gekoppeld aan bevolkingsontwikkeling. De waardering van 
de consument voor het winkelgebied is positief. 

Het koopstromenonderzoek doet de volgende aanbevelingen aan overheden, ondernemers en 
andere betrokkenen: 

1. Stel iedere 5 jaar samen met de regio een detailhandelstructuurvisie op. Bepaal helder 
waar wel en niet detailhandel mag. Dit biedt zekerheid aan ondernemers en 
pandeigenaren. 

2. Houdt een goed bestand bij van de vastgoedposities van de eigenaren in het centrum. 
3. Het is belangrijk om in beeld te hebben op welke plekken ontwikkeling mogelijk is om 

vestiging van nieuwe detailhandel mogelijk te maken. Bij belangstelling in vestiging 
moet je kunnen faciliteren. 

4. Blijf nadenken over de bereikbaarheid van de stad, parkeergelegenheid en tarieven. 
5. Het verdient aanbeveling om samen met ondernemers het onderscheidend vermogen 

van de binnenstad te benoemen en te versterken. 
6. Ondernemers zullen moeten inspelen op diverse trends en ontwikkelingen, waaronder 

die van vergrijzing. Ondersteuning van de professionalisering van ondernemers verdient 
zeker aandacht. 

Deze aanbevelingen komen terug in het programma 2018-2021. 

Wat is er bereikt in de afgelopen jaren?  

In 2015/2016 hebben gemeente en Stichting Binnenstadsmanagement twee 
binnenstadsconferenties georganiseerd onder de titel Toon van de Binnenstad. In deze 
conferenties is een aantal speerpunten geformuleerd voor de binnenstad. In het afgelopen jaar is 
een flink deel van het programma gerealiseerd. Er is gewerkt aan een viertal thema’s: 
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 Samenwerking/organisatie/Communicatie 
 De compacte stad 
 Vindbaarheid/marketing 
 Wegnemen van drempels 

De Stichting Binnenstadsmanagement is in 2010 opgericht met als doelstelling: het bevorderen 
van het economisch functioneren van de binnenstad door het organiseren van gestructureerd 
overleg, door afstemming, door informeren, en door het stimuleren van samenwerking. Gericht 
op horeca, detailhandel, vastgoed en cultuur. De Stichting is ook coördinator voor het LOF, voor 
de besteding van de trekkingsrechten van de binnenstad. 

Sinds 2011 is er een binnenstadsmanager in dienst. Hieronder de opdracht en resultaten : 

 Organiseer een gestructureerd binnenstadsoverleg tussen alle in de binnenstad 
aanwezige partijen waar overleg en afstemming plaatsvindt. Dit gebeurt vier keer per 
jaar. De coördinatie is van de gemeente naar ondernemers overgedragen. De manager 
bezoekt regelmatig overleggen met de voorzitters van de ondernemersverenigingen. Er 
zijn ondernemerswerkgroepen ( veiligheid, parkeren, koopzondagen).Er zijn 
nieuwsbrieven, app-groepen en social mediakanalen in de binnenstad. In de zomer van 
2017 starten we met een website die ondernemers allerlei praktische informatie gaat 
bieden als bezoekersaantallen, huurniveaus e.d. Het is van groot belang voor de 
profilering van de stichting dat we resultaten en activiteiten meer bekend maken.  

 Stimuleer de organisatie van ondernemers in verenigingen en ondersteun ze waar nodig. 
Zie hierboven. 

 Lever arbeid voor projecten als Keurmerk Veilig Ondernemen, Sfeerverlichting, 
HNW058 en wat zich verder voordoet. Dit is allemaal gerealiseerd. 

 Stimuleer de organisatie van ondernemers in verenigingen en ondersteun ze waar nodig. 
 Wees intermediair tussen gemeente en bedrijfsleven / organisaties. Dit is gerealiseerd. 

De Stichting Binnenstadsmanagement wordt gefinancierd vanuit het LOF en ( lokale) 
overheidssubsidies. Gestuurd wordt op het beschikbaar stellen van een groot deel voor 
financiering van voorzieningen en projecten die de doelstelling ondersteunen.  

Bij de oprichting is uitdrukkelijk gesteld dat de Stichting geen belangenbehartiger is, maar juist 
tot doel heeft partijen samen te binden en het gemeenschappelijke belang te zoeken en te 
ondersteunen. In de praktijk treedt de Stichting desgevraagd wel vaak op als belangenbehartiger. 

Conclusie is dat de Stichting met de binnenstadsmanager vooral heeft gewerkt aan verbinden, 
netwerken, verbeteren van de organisatiegraad. Er is een groot netwerk ontstaan van winkeliers 
en horeca en vooral vanaf 2016 is een stevige verbinding met cultuur zichtbaar. (voorbeeld 
campagne Alma Tadema, Mooie zondagen). Er is een enorme ontwikkeling doorgemaakt sinds 
de oprichting van de Stichting. Van een bijna ongeorganiseerde stad naar een georganiseerde, 
met zeven winkeliersverenigingen, een horecavereniging en een cultuurvereniging. Niet iedere 
vereniging heeft een even sterke positie, maar structuur is er en er wordt gecommuniceerd.  

Ondernemers zien in toenemende mate de voordelen van samenwerking: een sterke stad krijg je 
alleen door ook buiten je eigen onderneming te kijken! 

De toekomst. 

In juni 2017 zijn, als vervolg op de binnenstadsconferenties, alle besturen van 
ondernemersverenigingen van de binnenstad bij elkaar geweest om gezamenlijk speerpunten te 
formuleren. Algemeen is gesteld dat aandacht voor een eigen identiteit wezenlijk is. Leeuwarden 
dient zich te onderscheiden van concurrenten om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers. Voor 
de komende jaren is dat Culturele Hoofdstad 2018.  
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Leeuwarder binnenstadsondernemers kiezen gezamenlijk voor een viertal speerpunten: 

1. Diversiteit: om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers aan onze binnenstad moet het 
aanbod divers zijn: diversiteit in aanbod van winkels, van horeca, van evenementen en 
van cultuur. Alleen dan kiezen mensen van buiten de stad voor onze binnenstad. 

2. Cultuur: de cultuur van Leeuwarden – als provinciehoofdstad- draait om gastvrijheid 
en eigenheid, om het respect voor de bijzondere historie van de binnenstad en om 
creativiteit en dynamiek. 

3. Groen: Leeuwarden is het centrum van een groene provincie, een provincie die leeft 
van het groen en die leeft tussen het groen. Die binding met de natuur willen we ook 
zichtbaar maken in onze binnenstad. Omdat het een gevoel geeft van geborgenheid, 
omdat het een gevoel geeft van veiligheid omdat het rust geeft in de hectiek van het 
dagelijkse leven van vandaag. 

4. Compact: de Leeuwarder binnenstad is compact. De ondernemers van Leeuwarden 
presenteren een groot en divers aanbod op de oppervlak die de menselijke maat 
respecteert en cultureel erfgoed combineert met winkelen en horeca. En die contrasteert 
met de grootschaligheid van andere winkelgebieden. 

Vanuit de diverse partijen / stakeholders, de ontwikkelingen in de stad, de rol van de gemeente, 
menen we als Stichting dat het tijd is voor verandering. Allereerst staan we een integrale aanpak 
voor: een gezamenlijke aanpak van alle partijen op alle terreinen: visie, beleid, strategie, van 
overheid, Stichting, ( cultureel) ondernemers, en marketingpartijen als MooiLeeuwarden, 
MerkFriesland en anderen. 

Samen maken we de stad sterker! De Stichting Binnenstadsmanagement is het platform waar 
partijen samenkomen om tot afspraken te komen en gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Ons 
netwerk moet de regietafel zijn voor zaken die de binnenstad aangaan. De Stichting 
Binnenstadsmanagement is de professionele netwerkorganisatie die de verbinding levert. 

Namens alle binnenstadsverenigingen is de Stichting lid van De Federatie van 
ondernemersverenigingen in Leeuwarden. Daarmee is de verbinding aan andere verenigingen 
een feit. Ook hier willen we samen optrekken: samen met Winkelpark De Centrale, uitbreiding 
bij het nieuwe Cambuurstadion, zorgen voor meer publiek en toeristen naar Leeuwarden. 

De Stichting Binnenstadsmanagement is een netwerkorganisatie die open staat voor uitbreiding. 
Winkelgebied De Schrans doet mee aan het project Keurmerk Veilig Ondernemen. De Schrans 
en Camminghaburen hebben zich aangesloten bij de sfeerverlichting. Recentelijk heeft de 
Rengersparkbuurt aangegeven dat ze wat LOF-gerelateerde zaken betreft graag deel gaat 
uitmaken van de binnenstad. 

Programma 2018-2021  

Kerntaken van de Stichting in de komende jaren:  

 Professionalisering van de Stichting, opzet en uitvoering van de netwerktaak en 
platform. Strategische en operationele samenwerking met partners. 

 Gestructureerd overleg organiseren tussen alle partijen. Samen met de gemeente en 
ander stakeholders werken aan ontwikkeling van de detailhandelsstructuur en bepalen 
waar welke verdere ontwikkeling mogelijk is. 

 Communicatie van en naar ( cultureel)ondernemers en partners 
 Netwerk ontwikkelen / organisatiegraad verhogen, draagvlak en betrokkenheid 

vergroten. Speciale aandacht voor vastgoedbezitters die nu niet verenigd zijn. 
 Vertegenwoordiging ondernemers(verenigingen) waar mogelijk. 
 Aanspreekpunt voor alle partijen /stakeholders 
 Projecten Keurmerk Veilig Ondernemen en Sfeerverlichting 
 Coördinator voor het LOF 
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 Vinger aan de pols rond de thema’s bereikbaarheid en parkeren. 
 Op een 5-tal onderwerpen intensiever met de verenigingen in gesprek: 

o Acquisitie van bedrijven 
o Pilot blurring 
o Terrassenbeleid/horecabeleid 
o Ontwikkelingen rond vastgoed/transformatie/advies 
o Profilering van winkelstraten, versterking van hun onderscheidend vermogen 

en ondersteuning bij inspelen op trends. 

 Het is van belang dat de verenigingen een duidelijker rol krijgen. Hun visie op 
ontwikkeling van de stad willen we uitdrukkelijk ophalen: Wat is er nodig in jouw 
straat? Waar heb je behoefte aan?  

 Actieplan maken voor de vier speerpunten die (cultureel) ondernemers gekozen hebben. 

Diversiteit 

 Profilering van winkelstraten die recht doet aan de gevestigde bedrijven en de 
marketing van stad en straat naar de consument gemakkelijker maakt. Ook het 
aantrekken van nieuwe ondernemers door verenigingen zelf zal beter gaan vanuit een 
helder profiel. 

 Maak het nieuwe ondernemen gemakkelijker via het vereenvoudigen van regels en het 
toestaan van mengvormen. 

 Doorgaan met programma’s als de ‘Mooie Zondag’ om de belevingswaarde van de stad 
te vergroten. Blijf de samenwerking zoeken met de culturele sector en partners als 
Netwerk Coltrane om verrassing te bieden. Zo mogelijk uitbreiding van dit concept naar 
festivals , activiteiten e.d. 

 Stimuleer hippe, hedendaagse nieuwe concepten van horeca en detailhandel. Breng 
ambachtelijk werk terug in de stad. 

Cultuur 

 LF2018 is 1e prioriteit. De toeristisch/culturele bezoeker is een belangrijke gast voor 
ondernemend Leeuwarden. De culturele toerist is iets ouder, maar besteedt veel. 
Belangrijke doelgroep. 

 Het ontwikkelen van een cultureel programma voor 2019 en verder is erg belangrijk als 
erfenis van 2018. Focus op verblijfstoerisme en studenten. 

 Samenwerking en afstemming met marketingorganisaties 

Groen 

 Vergroening van de versteende omgeving. De Stichting Binnenstadsmanagement 
formeert een werkgroep van ondernemers die hiermee aan de slag gaat. De wens voor 
vergroening wordt eer breed gedragen. 

 Geveltuinen, gevelgroen, groen over de straat. 
 Versterken van milieugericht duurzaam ondernemen. 
 Groen versterkt de veiligheid, de geborgenheid en het welbevinden. 
 Een binnenstad die een aantrekkelijk verblijfsgebied wil zijn dient goed bereikbaar te 

zijn, maar in de binnenstad zelf de nadruk te leggen op wandelen en fietsen. 

Compact 

 Het probleem van leegstand is het grootst in het winkelhart van Leeuwarden. Daar zijn 
de huren hoog en de contracten lang. Het gaat met veel ketens slecht. Vulling van het 
winkelhart is urgent!  
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 De menselijke maat van onze binnenstad is een ijzersterk punt. Heel veel aanbod op 
twee vierkante kilometer!  

 Profilering van straten is essentieel.  
 Samen met de VVV meer winkelroutes ontwikkelen. 
 Bewegwijzering / routing naar de binnenstad en in de binnenstad verbeteren 

Bij dit alles gaan we onderzoeken of alternatieve vormen van financiering mogelijk zijn. Hierbij 
kijken we naar andere steden.  

Juni 2017 

Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden 
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Bijlage 5: Ontwikkeling organisatie centrummanagement 
 
 
 
In Nederland kennen we sinds de jaren negentig vormen van collectieve samenwerking in 
centrumgebieden. Sinds deze periode is het centrummanagement ontwikkeld. Per stad/locatie 
zien we hierin verschillen. We kennen de volgende fases in deze ontwikkeling. (Bron: Bureau 
Beleidsonderzoek/Vosjan Management op Maat, 2017. Onderzoek ontstaan, vormen en 
ontwikkeling van centrummanagementorganisaties in Nederland.) 
 
 
Opstartfase 
 
De opstartfase kenmerkt zich door: 
 Aantal trekkers (meestal ondernemers) die iets voor elkaar willen krijgen 
 Informeel samenwerkingsverband 
 Netwerken en afstemmen 
 Vooral sectoren betrokken met meest directe belang; horeca en detailhandel 
 Vaak feestverlichting, plantenbakken en promotie 
 Korte termijn en incidentele financiering (met de pet rond) 

 
Voorbeelden: Assen, Den Bosch. 
 
 
Ontwikkelfase 
 
Nadat het centrummanagement op een informele manier door een aantal trekkers is opgezet, 
start de ontwikkelfase met de volgende kenmerken 
 Formeel georganiseerd, meestal met stichting waarin sectoren zijn vertegenwoordigd  
 Sterk strategisch bestuur 
 Netwerken, afstemmen en uitvoeren van projecten 
 Meerdere sectoren betrokken (vastgoed, cultuur, bewoners) 
 Projecten en uitvoering op basis van een visie en (jaar)plan voor middellange termijn 
 Collectieve financiering (ondernemersfonds) 
 
Voorbeelden: Hilversum, Haarlem, Gouda  
 
 
Doorgroeifase 
 
Enkele steden en organisaties zijn inmiddels in de doorgroeifase belandt. Door gewijzigde 
marktomstandigheden en de veranderende functie van centrumgebieden is het bereiken van 
deze fase cruciaal voor de positie van centrumgebieden in de nabije toekomst. Deze fase kent 
de volgende kenmerken: 
 PPS, overheid betrokken 
 Centrum met sociale meerwaarde, centrum als merk met ambassadeurs/fans 
 Sterk strategisch en centrum overstijgend; centrum=stad=regio 
 Alle sectoren betrokken (onderwijs, zorg) 
 Strategische projecten (laten) uitvoeren 
 Centrummanager als aansturing, aangevuld met externe discipline (marketing, 

communicatie, projectleiders) en kennis 
 Marketingorganisatie aangehaakt/gekoppeld 
 Geldstromen publiek en privaat gebundeld 
 
Voorbeelden: Tilburg, Leiden, Den Haag  
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Bijlage 6: Motie 
 
 

 



                                              

Agenda Binnenstad Leeuwarden –25 juli 2017 50

 
 
 
 
 
 
 
 


