
Uitgangspunten binnenstadssamenwerking

Samenwerkingsmodel platform binnenstad ‘s-Hertogenbosch

Direct belanghebbenden

PubliekPrivaat Organisatiemodel gebiedsgerichte 
samenwerking

Hartje 's-H
bestuurlijke aansturing door samenwerkende private partijen en 
gemeente

vertegenwoordiging achterban/draagvlak

besluitvorming en monitoring

uitvoering projecten / kernbezetting projectclusters

coördinatie strategie (besluitvoorbereiding/informatie naar 
strategisch niveau)

coördinatie uitvoering (regie op uitvoeringsprogramma projectclusters)

communicatie (intern, extern)

KHN afdeling 's-H

VvE centrum 's-H

professioneel, resultaatgericht werken

strategie en uitvoering op basis van gezamelijke visie, ambitie en doelen

inzet van geld en tijd van direct belanghebbenden (medefinanciering SOCH)

wederzijds vertrouwen en transparantie

vanuit verwachtingen, belangen en mandaat en eigen verantwoordelijkheid

omvang van de samenwerking is schaalbaar, afhankelijk van de inbreng van privaat en publiek

Ambulante handel 
's-H

Samenwerkende
onderwijssector

Samenwerkende
cultuursector

rendement
tijd en geld tijd en geld

rendement

Uitgangspunten opgavenclusters

opgavenclusters op basis van actuele werkvelden voor modern centrummanagement

breed bestuurlijk beraad alle betrokken partijen

Dagelijks Bestuur Platform Binnenstad `s-H (afvaarding van beraad)

gezamelijke financiering (koppeling SOCH)

handelen op basis van koersboek/binnenstadsvisie/jaarplan

Vrijwilligersorganisatie(s)

Bewonersorganisatie(s)

Stadsdistributeurs

College B&W

Gemeenteraad

Ambtelijke organisatie

Waterschap

Politie

clusters verbinden ruimtelijke, economische en marketingopgaven 

nadere uitwerking gebaseerd op een gezamenlijke ambitie, visie en doelstellingen 
verankert in het verhaal van de stad: innovatief, historisch, bourgondisch 
opgavenclusters verbinden historische binnenstad, de Spoorzone en de verschillende sfeergebieden van 
de gehele binnenstad 

samenwerkende partijen

strategisch (opdrachtgeverschap)

tactisch

gemeente

incidentele/tijdelijke projecten

monitoring/resultaat meten

operationeel (opdrachtnemers)

Bossche bedrijven en industrie

Regionale toeristische publiekstrekkers

Brancheorganisaties

Etc.

Klankbord en advies

Placemaking

Innovatie en acquisitie

Samenwerking en communicatie

fysiek verbinden van het oude en nieuwe gedeelte van de binnenstad

proactief met ontwikkelingen als flexibiliteit, digitalisering en mengvormen

faciliteren van nieuw ondernemerschap door middel van één loketfunctie
ondersteunen en profileren van initiatieven op het gebied van agrofood

geven van ruimte aan ondernemers om te experimenteren/ nieuwe concepten 
te ontwikkelen
innemen van een koploperspositie voor vernieuwende thema’s voor een vitale 
binnenstad

ruimtelijk versterken van kansrijke functies (bijv. leisure, bedrijfslocaties, 
onderwijsinstellingen, etc.)
creëren van een levendige binnenstad met toekomstbestendig DNA 
in sfeergebieden
verbinden en combineren van functies binnen kleinere eenheden, verticaal 
mengen
betrekken van bewoners en andere stakeholders bij (inrichting van) de 
binnenstad

Doelgroepprofilering

ontwikkelen van doelgroepgericht aanbod aan diensten in de verschillende
gebieden
inzetten op activiteiten (evenementen, detailhandel, leisure, cultuur, etc) 
toegespitst op gewenste doelgroepen

stimuleren van samenwerking tussen afzonderlijke (bilateraal) en integrale 
(multilateraal) sectoren. Bijv. tussen onderwijs en bedrijven (stage, digitalisering,
marketing)
communicatie tussen actoren in de binnenstad en met bezoekers van de 
binnenstad

inzetten van digitale middelen voor informatie voor en over bezoekers (o.a. 
tellingen)

innovatie en acquisitie verbinden met het verhaal van de stad

uitspreken van verwachtingen/wensen omtrent de rolverdeling binnen de
samenwerking en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden
bieden van maatwerk in de vormgeving van een optimaal samenwerkingsmodel

ontwikkelen van marketingstrategie gericht op gewenste doelgroepen in de 
binnenstad
management van doelgroepen en bezoekersstromen is opgave voor 
publiek-private uitvoeringsorganisatie

rekening houden met o.a. gezondheid, klimaat en energie bij ruimtelijke 
ontwikkelingen

Gastvrijheid

bieden van gemak (service, openingstijden, (auto)bereikbaarheid, parkeren) aan
alle doelgroepen 
combineren van mobiliteitsconcepten (transferia, pendelbussen, OV-fiets, 
deelauto etc.)
verzorgen van digitale dienstverlening op gebied van o.a. mobiliteit

opstarten van dienstbaarheid- en loyaltysystemen voor de hele binnenstad
(ambasadeurs, vrijwilligers, personeel, klantenpas, etc.)

hoe verbinden we de oude en nieuwe binnenstad met elkaar?

hoe willen we ideeën uit de markt faciliteren?

hoe benaderen we de juiste doelgroepen optimaal?

hoe geven we het ‘welkom’ van de bezoeker concreet vorm?

hoe maken we zichtbaar dat we er samen voor gaan?

Toeristische organisaties

Hoteloverleg ‘s-H e.o.

verlenen van  service aan alle bezoekers, zowel aan lokale/regionale bezoekers,
maar zeker ook aan nationale en internationale bezoekers van de binnenstad



Visie binnenstad en professionele publiek-private samenwerking

Ambitie Bossche binnenstad

Afbakening binnenstad

De binnenstad van ’s-Hertogenbosch behoort tot de drukstbezochte en meest perspectiefrijke 
binnensteden van Nederland. Om ook in de toekomst in de top 10 van Nederlandse 
binnensteden te blijven en zich staande te houden tegenover omliggende steden als Utrecht, 
Nijmegen, Tilburg en Eindhoven, moet blijvend geïnvesteerd worden in cultuur, evenementen, 
leisure, horeca, retail, ambulante handel, bedrijven, onderwijs en wonen, maar vooral ook in 
beleving, mobiliteit en omgevingskwaliteit. Hierbij dient het denken vanuit de bezoeker en 
gebruiker van de binnenstad, zowel jong als oud, centraal te staan. Gastvrijheid is daarin een 
kernbegrip. Om dit te kunnen verwezenlijken, is gezien de ontwikkelingen, een nieuwe 
afbakening van de binnenstad noodzakelijk.

De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een vernieuwde visie en strategie op de 
aanpak van de toekomstige opgaven. De rol van de binnenstad is veranderd: doelgerichte 
aankopen, recreëren, verblijven en ontmoeten staan centraal. Ook trends als online versus 
offline en beleving zijn van invloed op de ontwikkelrichting van de binnenstad. 
Centrummanagement ’s-Hertogenbosch wil hier proactief op inspelen door haar visie te 
presenteren op ambities, doelstellingen, projecten en de bijbehorende uitvoeringsorganisatie. 
Het doel is te komen tot een duurzame regie- en uitvoeringsorganisatie voor het centrum van 
’s-Hertogenbosch die flexibel en slagvaardig is. De partners in het huidige Centrummanagement 
’s-Hertogenbosch hebben hun visie in het voorliggende pamflet samengevat.  Het is een koers 
op hoofdlijnen en aanzet voor verdere uitwerking in samenwerking met de overige private 
partners en de gemeente. 

De binnenstad beperkt zich niet meer tot de 
historische binnenstad. Schaalvergroting en de 
veelheid en diversiteit van functies en het 
gedrag van de bezoeker bepalen de 
begrenzing. De Spoorzone maakt nadrukkelijk 
onderdeel uit van de Nieuwe Bossche 
Binnenstad. De koers die in dit document wordt 
uitgezet heeft dan ook betrekking op deze 
nieuwe binnenstad. 

BRO
Hoofdvestiging
5280 AA Boxtel
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
T +31 (0)411 850 400
E info@bro.nl

Cultuur &
evenementen

Onderwijs

Bedrijven

Horeca en
leisure

Wonen

Detailhandel &
ambulante 
handel

De binnenstad telt vele culturele 
hotspots en activiteiten, zoals de 
Sint Jan, Theater aan de Parade, 
Verkadefabriek, Stedelijk Museum, 
Noord-Brabants Museum en 
bijvoorbeeld Theaterfestival 
Boulevard ‘s-Hertogenbosch.

aantal evenementen groeit en 
vindt steeds vaker in 
binnensteden plaats

samenhang, vernieuwing en 
flexibiliteit in 
evenementenkalender 

functie gerelateerde evenementen: 
samenspel tussen functies in de 
steden

2 MBO (Helicon, Koning Willem I),
3 HBO (Avans, Fontys en HAS) 
en 1 WO (JADS). De 
Gruyterfabriek, de Jamfabriek en 
bedrijvigheid in JADS staan in 
nauwe verbinding met deze 
instellingen.

invloed op voorzieningenaanbod, 
ondernemerschap en 
werkgelegenheid

samenwerkingen met het lokale 
bedrijfsleven, verbinden met de 
stad

onderwijs en aanwezigheid 
studenten geven profiel aan een
binnenstad

Ruim 2.825 bedrijfsvestigingen 
in de binnenstad, in de handel, 
horeca, zakelijke dienstverlening 
en openbaar bestuur / overheid. 

andere invulling van bestaande, 
verouderde bedrijfsgebouwen 
en kantoren

mengen van bedrijvigheid 
(creatieve industrie, ambachten, 
diensten), rekening houdend met 
sfeergebiedsprofielen 

ruimte voor creatieve en 
innovatieve sector in de vorm 
van broedplaatsen

Bijna 225 horecagelegenheden in 
de binnenstad, waaronder banket-
bakkerij Jan de Groot. Daarnaast 
nog vele leisuregelegenheden, 
zoals bioscoop VUE. Kinepolis 
bouwt momenteel in het 
Paleiskwartier. Ook wordt het 
EKP-terrein gebiedsgericht 
ontwikkeld.

ruimtebehoefte voor grote 
filiaalconepten of kleine
nicheconcepten

kleine transformatiekansen van 
winkelvastgoed naar nieuwe 
leisure

grootschalige leisureconcepten
in randen van binnenstad

Circa 11.000 woningen in de 
Bossche binnenstad, waarvan 
50% koopwoningen. De gebieds-
ontwikkeling Willemspoort telt 227 
woningen ((sociale) huur en koop) 
en het Gasthuiskwartier 120 
woningen (hoger koopsegment). 

Ongeveer 560 food- en non-food-
winkelvestigingen in 
’s-Hertogenbosch. Circa 500 
marktkramen die verspreid staan 
op de markten op woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag.

diversiteit binnenstedelijke 
woonmilieus overeenkomstig 
met binnenstedelijke 
sfeergebieden
grote differentiatie in 
woontypologie (kleine
woonconcepten, longstay, 
studentenhotels)

wonen boven, naast en achter 
winkels

sterke binnensteden worden 
sterker, zwakke zwakker
duale ontwikkeling: 
schaalvergroting ketens en 
kleinschalige zelfstandige 
nichespelers
toename van mengvormen: 
detailhandel, horeca, cultuur, 
ambacht, diensten, educatie, 
enz. 
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nabijheid mix aan voorzieningen 

Inwoners binnenstad

Werkers

Inwoners gemeente 
`s-Hertogenbosch &
bezoekers uit de regio 

(Inter)nationale toeristen

Studenten

algemene trends & ontwikkelingenalgemene trends & ontwikkelingen `s-Hertogenbosch `s-Hertogenbosch

toenemende belangstelling 
binnenstedelijk wonen door
groei eenpersoonshuishoudens

nabij voorzieningen en 
ontmoetingsplekken

binnenstedelijke kantoorlocaties 
perspectiefrijk

kenmerken nieuwe 
ontwikkelingen: kleinschalig, 
flexibel, bereikbaar

concentratie winkel- en 
verzieningenaanbod in grotere 
binnensteden

groei online winkelbestedingen 
en bezoek binnensteden voor 
beleving

attractiefactoren: sfeer (openbare 
ruimte, leisure) en gemak 
(openingstijden, parkeren)

regionale functiebrede 
basisopleidingen (MBO en HBO), 
internationale oriëntatie WO

door OV-studentenkaart minder
gebonden aan studiestad

door leenstelsel en digitalisering
veel thuiswonende studenten

nieuwe mobiliteitsconcepten, 
medebepalend voor 
belangstelling 

bezoek ambulante handel:
doordeweeks vooral ouderen,
in het weekend veelal jongeren

vergrijzende bevolking

De binnenstad van 
’s-Hertogenbosch telt circa 
18.250 inwoners. Bijna 50% is 
tussen de 20 en 44 jaar. Bijna 
17% is 65 jaar of ouder en dit 
aantal zal de komende jaren 
groeien.

Elke dag werken 30.340 
mensen op het gebied van 
winkelen, horeca, cultuur en 
dienstverlening aan het succes 
van de Bossche binnenstad. 
Meer dan 70% is zelfstandig 
ondernemer.

De regio ’s-Hertogenbosch, het 
gebied binnen een half uur 
rijden, telt maar liefst 650.000 
consumenten. Ongeveer 46% 
van de 300.000 wekelijkse 
bezoekers komt uit de regio en 
de rest van Nederland.

Jaarlijks worden 229.590 
hotelovernachtingen in 
’s-Hertogenbosch geboekt. 
‘s-Hertogenbosch neemt op dit 
vlak een zevende positie in 
Nederland in. Een toerist 
besteedt gemiddeld € 45,- en dit 
is hoger dan in andere steden. 

groei toeristisch bezoek 
Nederland

online presentatie (inter)nationaal
belangrijk

grotere spreiding bezoek (en 
verblijf) vanuit Amsterdam

Circa 29.500 MBO-, HBO- en 
WO-studenten bezoeken 
dagelijks de 
onderwijsinstellingen in het stad.

Hartje 's-Hertogenbosch

KHN afdeling 's-Hertogenbosch

VvE centrum 's-Hertogenbosch

Ambulante handel 's-Hertogenbosch


