Webinar 25 maart 11.00 – 12.00

Crisismanagement
Herstelplan voor de binnenstad

Teruglopende bezoekersaantallen, toenemende leegstand en gesloten
winkels. De effecten van de coronacrisis en de daaraan verbonden
maatregelen zijn enorm voor de binnensteden van Nederland. Inmiddels is het
vaccinatieprogramma gestart en hopen we allemaal snel op betere tijden.
Desondanks zullen de effecten van de coronacrisis de komende periode, in de
binnenstad nog zichtbaar en voelbaar blijven. Om de negatieve effecten zoveel
mogelijk te beperken en een positief toekomstperspectief te kunnen schetsen,
werken veel binnensteden nu aan de ontwikkeling van een herstelplan voor de
binnenstad. Het herstelplan staat centraal tijdens het webinar op 25 maart.
Herstelplan: van A tot Z
De doelstelling van een herstelplan is voor een ieder duidelijk, namelijk het
voorkomen van of het verminderen van een crisissituatie in de binnenstad. Maar hoe
stel je zo’n herstelplan op? Welke acties en investeringen zijn nu van belang om de
binnenstad te versterken? In gesprek met diverse specialisten uit de praktijk
bespreken we tijdens het webinar alle details van een herstelplan voor de
binnenstad.
Nieuwe rol voor de overheid?
Daarbij besteden we ook aandacht aan de rol van de overheid. De afgelopen
periode maakt de overheid een terugtrekkende beweging als het gaat om de
betrokkenheid bij centrummanagement. Dit blijkt ook uit het onderzoek van het
Platform Binnenstadsmanagement (Samenwerking in de binnenstad in beweging,
2020). Is deze rol ook nu nog houdbaar? Of moet de overheid een meer sturende rol
oppakken en zijn gemeentelijke investeringen nu essentieel?
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Tijdens het webinar spreken we hierover met:


Berry Kessels (programmamanager Platform Binnenstad Arnhem) werkt op
dit moment aan het herstelplan voor de binnenstad van Arnhem. Tijdens het
webinar geeft Berry een inhoudelijke toelichting van zijn bevindingen en de
onderdelen die nodig zijn om een crisis in de binnenstad van Arnhem te
voorkomen.



Chris Lanting (Director Retail, Colliers) adviseert dagelijks over de
toekomstbestendigheid en kansen voor vastgoed in binnensteden. Zo houdt
hij zich onder andere bezig met het opstellen en implementeren van
verhuurstrategieën in winkelcentra en overige winkelconcentraties. In gesprek
met Chris bespreken we zijn ervaringen met het doorbreken van een
negatieve spiraal in winkelgebieden en zijn visie op het herstel van de
binnenstad.



Samantha van Rooy (Regisseur Binnenstad Tilburg) werkt aan de Agenda
Binnenstad met alle stakeholders uit de binnenstad van Tilburg. Het werken
aan het herstel van de binnenstad is een belangrijk thema uit de agenda.
Tijdens het webinar ligt Samantha toe hoe de agenda tot stand is gekomen
en welke programma’s en projecten er worden gestart om de binnenstad van
Tilburg te versterken.

Hoe werkt het?
Wilt u deelnemen aan het webinar? Het is van belang dat u zich vooraf aanmeldt via
het inschrijfformulier op onze website (www.binnenstadsmanagement.org). Nadat u
zich heeft ingeschreven, ontvangt u van ons een uitnodiging met een nadere
instructie en toegang tot het webinar. Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid
om te reageren en vragen te stellen.
Deelnemen is voor deelnemers en begunstigers van het Platform
Binnenstadsmanagement gratis. Niet-leden betalen € 295,- per persoon.
Tot slot
Voor vragen of nadere informatie over het webinar, kunt u contact opnemen met
Marjolein Dikmans: +31(0)411-850599 of platform@binnenstadsmanagement.org

Platform Binnenstadsmanagement
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel

platform@binnenstadsmanagement.org
www.binnenstadsmanagement.org
+31 (0) 411 - 850 599

