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Nieuw bestuur Binnenstadsmanagement: 2017 is jaar om door te pakken

Schouders gaan eronder
voor Deventer binnenstad
Een compleet nieuw
bestuur van de stichting Binnenstadsmanagement, louter
bestaande uit onder
nemers, moet de
binnenstad vooruit
helpen. Wie zijn ze en
wat moet er anders?
Martijn Ubels
Deventer

Bart Mentink, Mexicaans restaurant El Popo, Brink
,,Ik vind dat
ondernemers in
de binnenstad elkaar nog te veel
elkaar willen beconcurreren. In
plaats van dat
we meer als
collectief denken. Van daaruit
Bart Mentink
kunnen we Deventer sterker
neerzetten en gezamenlijk meer
bezoekers naar onze binnenstad
halen. Daar zit zoveel potentie in.
Een prachtig decor met de historische binnenstad hebben we al.
We moeten eerst scherp krijgen
wat we willen uitstralen als Deventer. Alle neuzen dezelfde kant
op en van daaruit daar ideeën ontwikkelen en vooral samenwerken.
We moeten aan de slag. 2017 is het
jaar om door te pakken.’’
Myrthe Neuman, Spices en More
(staat op de markt)
,,Ik sta op de markt en voel me
betrokken bij Deventer. Als ondernemers zich er nadrukkelijk mee
gaan bemoeien, mag iemand van

de markt niet
ontbreken. Met
parkeren moet
er iets veranderen. Je hoort
mensen klagen
over de parkeertarieven en dat
ze ver moeten lopen. Zo zullen
Myrthe Neuman er meer concrete
zaken op tafel
komen. We moeten creatief zijn.
Ondernemers weten als geen ander wat er leeft, ook bij bezoekers.
Wij moeten de binnenstadsmanager, die dagelijks bezig is, voeden.
Het idee is om tot ondernemersfonds te komen. Dat versterkt de
band tussen ondernemers en je
kunt meer van de grond krijgen.
Ook de markt profiteert van een
sterke binnenstad.’’
Erwin Rouwendal, Bruna, Korte
Bischopstraat
,,Als je de economie in de binnenstad wilt verbeteren, moet je
ondernemers bij elkaar zetten. In
de oude opzet in het bestuur zaten bijvoorbeeld ook erfgoedorganisaties, bewoners of culturele organisaties. Als iedereen meepraat,
is de organisatie te log en niet slagvaardig.’’
,,De doorbloeding door alle winkelstraten moet beter. Op het Grote Kerkhof is een aanvullende
markt of andere trekker nodig. De
koppeling tussen winkels en horeca kan beter. We moeten op tal
van vlakken wat gaan doen.”
,,Ik was voor ondernemerskoepel MKB voor de binnenstad actief. Ik was moegestreden, ga niet
meer de deuren af. Dat is een taak
voor binnenstadsmanager Peter
Brouwer. Met zijn achtergrond in
de detailhandel krijgt hij veel voor
elkaar. Bij de gemeente, in de binnenstad... „Én hij heeft contacten
om winkels naar Deventer te ha-
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Zes anderen
Tot het nieuwe bestuur per 1
januari treden ook toe: Arie
van Eijk (Arie’s Eco Deli), Elsbeth Boerboom (vastgoed),
Liesbeth Strik (Dille & Kamille), Martijn Gerretsen (feestcafé De Tijd), Mathilde Rox (Senses of Living) en Wilko ten
Dam (Koning Willem).

Club van tien
als kompas
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Erwin Rouwendal: „De koppeling tussen winkels en
horeca kan beter.” FOTO RONALD HISSINK

len. We misten iemand die beschikt over een landelijke netwerk.’’
Berry Engelen, eigenaar panden
binnenstad
,,Ik zie dat er
een
positieve
ontwikkeling in
de binnenstad
ontstaat. Daar
wil ik mijn
steentje aan bijdragen.
Enerzijds omdat we
Berry Engelen
zelf
vastgoed
hebben in onder
meer de Engestraat. Anderzijds
vanuit de vastgoedeigenaren in
het algemeen in Deventer.’’

,,Een binnenstad moet je tegenwoordig runnen als een onderneming. Die stappen zet Deventer
nu onder leiding van de nieuwe
binnenstadsmanager. Ik zie meer
samenhang en regie. Het is goed
dat het bestuur nu komt te bestaan uit mensen die vanuit de directe praktijk meepraten. In plaats
van louter voorzitters of bestuurders van overkoepelende organisaties.’’
,,Ik ben bestuurslid van de
VCOD (organisatie van vastgoedegenaren Deventer), die link blijft.
Dat contact met de achterban is
goed om pandeigenaren mee te
krijgen. Zoals met het ondernemersfonds of het herbestemmen
van winkelpanden.’’

Binnenstadsmanager Peter Brouwer noemt de tien ondernemers
een belangrijke gesprekspartner.
,,De organisatie van Binnenstadsmanagement moest op de schop’’,
aldus de geboren Deventenaar, die
na topfuncties bij onder meer Ako
dit voorjaar binnenstadsmanager
werd. ,,Je hebt in het bestuur mensen nodig met ondernemersbloed
die hun brood verdienen in de binnenstad. Zo heb ik altijd gewerkt.
Dat zag het zittende bestuur ook
in en dat treedt af. Alleen Erwin
Rouwendal blijft over.’’
,,Deze tien kunnen over hun eigen onderneming heen denken.
We praten niet over een vrachtwagen die te lang voor de zaak staat
te lossen, maar over fundamentele
keuzes en ideeën om de binnenstad verder te helpen.’’
Het bestuur bestaat uit een mix
van ras-Deventenaren en ondernemers voor wie de stad (relatief)
nieuw is. Man en vrouw. Meer zakelijke types en creatieve geesten.
Ondernemers uit alle delen van
de binnenstad én alle geledingen.
,,Horeca, markt, detailhandel, vastgoed. We streven naar een fonds,
waar elke onderneming aan meebetaalt. Dan zijn ondernemers in
het bestuur cruciaal. Wie betaalt,
die bepaalt.”

Voorst trekt ton uit voor vrijwilligers
en ondersteuning mantelzorgers
Pepijn van den Brink
Twello

De gemeente Voorst geeft de lokale welzijnsorganisatie Mens &
Welzijn voor volgend jaar een
eenmalige extra subsidie van
100.000 euro. Vooruitlopend op
nieuw gemeentelijk preventiebeleid moet Mens&Welzijn daarvan onder meer de mantelzorgers in kaart brengen en hen ondersteuning bieden. Het leeuwendeel van de totale som geld –
80.000 euro – is echter bedoeld
voor het versterken van het vrijwilligersbeleid.
Er is een tekort aan vrijwilliger, terwijl de vraag daarnaar al-

leen maar toeneemt, vooral op
het gebied van de zorg.
Uit onderzoek door Mens&
Welzijn blijkt dat van alle inwoners van de gemeente Voorst ongeveer 35 procent vrijwilligerswerk doet. En dan vooral bij
sport- en recreatieclubs. 19 procent is actief in de zorg- en hulpverlening, dat zijn in totaal zo’n
1.600 mensen.
Het is de bedoeling om met
het extra geld vrijwilligers te werven en het huidige bestand te behouden; zij zouden kunnen worden ingezet om mantelzorgers te
ontlasten. Omdat die vaak onder
de radar blijven, wordt ook ingezet om de mantelzorgers in beeld

te krijgen. Anders kunnen ze ook
niet worden ondersteund als
overbelasting dreigt.

Afspraak
Aan de extra subsidie zijn geen
prestatie-afspraken verbonden,
zoals een minimumaantal te werven vrijwilligers. Volgens wethouder Wim Vrijhoef (D66) is
dat in de ‘zachte’ welzijnssector
niet gebruikelijk. „Prestatie-afspraken klinkt heel leuk, maar er
is niets meetbaars. Misschien heb
je bijvoorbeeld aan 130 vrijwilligers wel minder dan aan 110, als
die actiever zijn. Moet ik dan
gaan zeggen dat ze met 110 hebben gefaald?”

