WEBINAR – 22 april 2020, 11.00 – 12.00 uur

Binnenstadsmanagement in ontwikkeling
Binnensteden zijn sterk in beweging. Waar het circa een decennia geleden nog draaide om het
aankopen van dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen, zijn nu aspecten zoals beleving en
woonkwaliteit in de binnensteden essentieel. Binnensteden maken dan ook een transitie door
van ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. De veranderende rol van de binnenstad vraagt ook om
veranderingen op het gebied van samenwerking. Kortom, ook binnenstadsmanagement is in
ontwikkeling.
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Onderzoek Governance 2020
Begin 2020 is het Platform Binnenstadsmanagement
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Kris Callens is directeur van het Fries Museum in
Leeuwarden en actief betrokken bij de profilering
van de binnenstad van Leeuwarden als culturele
(hoofd)stad. In 2018 was Leeuwarden Culturele
Hoofdstad van Europa, maar ook nu in 2020 zet
Leeuwarden sterk in op de rol van cultuur in de
binnenstad. Kris deelt in het webinar de manier
waarop Leeuwarden cultuur verweeft in de
binnenstad, maar ook in de samenwerking met
andere partijen.

Tot slot
Voor vragen of nadere informatie over het
webinar, kunt u contact opnemen met
Marjolein Dikmans of Daniëlle Bouwmans:
+31(0)411-850599 of
platform@binnenstadsmanagement.org

