
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        Deventer, 17 februari 2017 
 
 
Uitnodiging eigenaren vastgoed binnenstad Deventer 6 maart 2017 
 
Geachte Vastgoed Bezitter in de Deventer binnenstad, 
 
SDBM (Stichting Deventer Binnenstad Management) en de VCOD nodigen alle eigenaren van 
commercieel onroerend goed uit voor een bijeenkomst op maandag 6 maart a.s. De bijeenkomst 
wordt gehouden in de Oude Mariakerk aan de Nieuwe Markt 35 (ingang naast het Arsenaal), 
aanvang 20.00 uur. Wij willen de handen in één slaan en uw input is van groot belang! 
 
Begin 2016 hebben MKB, VVV en de VCOD hun bezorgdheid over de binnenstad aan de raad en het 
college van B en W uitgesproken. De reden: minder bezoekers; de omzet in de niet dagelijkse sector 
afgenomen; de doorbloeding laag en de leegstand ernstige toegenomen.  
 
Het college heeft proactief gereageerd en ondersteunt de vorming van een nieuwe 
binnenstadsorganisatie. Op 18 april 2016 heeft Peter Brouwer, als nieuwe binnenstadsmanager, de 
aftrap gegeven. Er ligt nu een Plan van Aanpak, waarin coördinatie en samenwerking met 
ondernemers en vastgoedeigenaren cruciaal is. Van hen zal ook een bijdrage gevraagd worden in de 
te vormen BIZ (Bedrijf Investerings Zone). De VCOD steunt dit plan. Met als doelstelling: een 
economisch vitale binnenstad! 
De eerste acties zijn in gang gezet. Zoals: Leeg Pand = Kans Pand. De 3 leegstaande panden waarmee 
deze actie begonnen is, zijn inmiddels allemaal weer verhuurd. 
 
Het is daarom dat wij u uitnodigen. Om u te informeren over de uitwerking van het plan van aanpak. 
En om uw input/feedback te vragen: Wat vindt u belangrijk? Nienke van Gerwen van het bureau BRO 
en Peter Brouwer zullen het doel en de opzet van de BIZ uiteenzetten en uw betrokkenheid daarbij is 
zeker gewenst.  
 
Wij hopen van harte op uw aanwezigheid. Gelieve U aan te melden via info@vcod.nl.  
 
Met dank en Deventer groeten, 

 
Harry Huiskes,     Peter Brouwer 
Voorzitter VCOD    Binnenstadsmanager 
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