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VOORWOORD
Opnieuw naar de beste binnenstad

Het jaar waarin Arnhem tot Beste Binnenstad van Nederland werd uitgeroepen, 
besloten wij in Arnhem te gaan wonen. Op een nazomeravond trok een verken-
nende wandeling door het stadshart ons definitief over de streep. Vanaf het station, 
met uitzicht op joggers tegen de achtergrond van de Witte Villa in het groene 
Sonsbeekpark, liepen we naar het uitzicht op de voorbij varende schepen op de 
Rijn tegen de achtergrond van Stadblokken en de Rijnbrug. Ondertussen werden 
we aangenaam verrast door het veelzijdigheid winkelaanbod en de afwisselende 
horeca. Overal was men klantvriendelijk. In een betaalbaar en gastvrij restaurant 
sloten we de middag met een heerlijk diner tevreden af. 

De Beste Binnenstad van Nederland was hét visitekaartje voor de stad. “Een grote 
en veelzijdige stad zonder dat het te groot voelt”, vermeldt het juryrapport uit 
2007. Ook de nauwe samenwerking tussen gemeente en andere stakeholders werd 
geprezen. Het Musiskwartier dat toen net was opgeleverd, oogstte veel lof en de 
diversiteit aan winkels was ook een sterk punt van de stad. Net als het veelzijdige 
culturele aanbod. Arnhem was trots op zijn stadshart.

Anno 2015 hebben vastgoedcrisis, financiële crisis, internetwinkelen, leegstand en 
recessie ons stadshart voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Het idee van eindeloze 
groei en uitbreiding ligt achter ons. De tijd van de blauwdrukken is voorbij. 

Om een koers uit te zetten moeten we eerst de vraag beantwoorden welke 
betekenis onze binnenstad in de toekomst zal hebben. Wat treffen we aan als we 
onze wandeling over pakweg 15 jaar voorstellen van het station door de Arnhems 
binnenstad naar de Rijnkade?

Zo’n wandeling voert ons bijna vanzelf langs de kabbelende Jansbeek. We herken-
nen direct de historische uitstraling van de binnenstad terug, met panden die in 
de klassieke staat zijn teruggebracht. We komen veel Arnhemmers tegen, jong en 
oud, die in de binnenstad zijn gaan wonen. Vanuit straten en pleinen met groen 
komen we bij gezellige terrassen, die worden bevolkt door mensen die rond het 
bestuurskwartier of in de kantoren rond het station hun boterham verdienen. 
Het vernieuwde Musis Sacrum, de gerenoveerde Schouwburg en het uitgebreide 
Museum trekken volop bezoekers. Detailhandel treffen we tijdens de wandeling

veel minder aan dan anno 2007. De overgebleven winkeliers zijn onderscheidend, 
ze zorgen dat er altijd wat in hun zaak te beleven is. Later op de avond wordt de 
horeca eigendom van studenten die afleiding zoeken van hun studie in HBO-stad 
Arnhem. 

We stellen ons dus een binnenstad voor die uitgaat van eigen Arnhemse 
kwaliteiten. Een binnenstad met een eigen identiteit. Onze kwartieren zijn de 
herkenbare ankerpunten in de binnenstad, die hun eigen karakter naar buiten toe 
blijven uitstralen, maar passen in een geheel dat goed met elkaar verbonden is. 
Ambachtelijkheid, beleving, creativiteit en kwaliteit zijn de sleutelwoorden. Een 
compact en levendig stadshart, waar afwisseling en creativiteit de bindende kracht 
is geworden, waar minder wordt gewinkeld en meer wordt gewoond. Het gebied 
binnen de singels en de Rijn is het kloppend hart van Arnhem gebleven. De plek 
waar Arnhemmers elkaar en anderen ontmoeten.

In deze nota vertellen we op hoofdlijnen hoe we daar willen komen. Het is ge-
schreven vanuit het realisme dat we stappen moeten durven zetten, zonder dat 
we precies weten waar we uit zullen komen. Het succes van onze aanpak hangt 
minder af van het lettertype waarmee we onze ambities op papier zetten, maar 
des te meer van de bereidheid van alle betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, 
vastgoedeigenaren en de gemeente, om de handen ineen te slaan, samen te 
werken en focus aan te brengen. 

Ook in en na 2025 blijft de Arnhemse binnenstad een plek van ontmoeting. Ook 
de stad van onze kinderen zal een hart nodig hebben. Maar wel een binnenstad die 
er heel anders uitziet dan in 2007. Daaraan willen we werken, opnieuw de beste 
binnenstad worden.

Namens het College,

Hans Giesing
Coördinerend wethouder Binnenstad
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1. INTRODUCTIE
“Ik heb een kledingwinkel in de stad, maar die loopt niet meer zo best. Ik heb 
denk ik een gat in de markt ontdekt. Mijn winkel wordt een werk- en ontmoe-
tingsplek. Je kunt er samen een app ontwikkelen, kunstzinnig bezig zijn en je 
laptop openklappen om even te komen werken. Je drinkt er koffie of een bier-
tje en eet er een ciabatta. ’s Avonds heb je ruimte om op het podium lekker te 
improviseren. In de achtertuin lig je op lekkere stoelen rond een vijvertje ‘aan 
het strand’. Van de ruimten boven wil ik hotelkamers maken. 
 
Ik sprak iemand die vroeger bij de gemeente werkte en die verwacht dat 
zo’n mengeling met bier, podium, overnachten en winkel qua bestemmings-
plan een onmogelijk idee is. Ik ben maar eens naar de gemeente gestapt en 
heb het er met een ambtenaar over gehad. Die zag mogelijkheden, want de 
gemeente wil cultureel ondernemerschap stimuleren en de leegstand van 
winkelpanden aanpakken.”(uit: Coalitieakkoord 2014 – 2018; Met de stad!)

De stad verandert en wij veranderen mee. De gemeente, ondernemers en 
bewoners zien dit en zoeken elkaar in steeds wisselende samenstellingen steeds 
meer op. Dit experimenteren is nodig om dat een enkele oplossing niet te vinden 
is behalve dat de oplossing voor vandaag niet gevonden kan worden met de 
antwoorden van gisteren.

Uit de Arnhemse samenleving staat een denktank op die de gemeente maar ook 
de stad zelf adviseert en inspireert. Ondernemers slaan handen ineen en komen 
met een speerpuntenlijst. Vastgoedeigenaren verenigingen zich vanuit hun vast-
goedbelang maar ook beseffend dat als het goed gaat met de Arnhemse binnen-
stad het ook goed gaat met hen. Ook in het kader van de totstandkoming van de 
Arnhem agenda worden allerlei suggesties vanuit de stad aangedragen. Groen, 
creativiteit, innovatie, menselijke maat en samenwerking zijn daarbij de genoemde 
thema’s. Daarom heeft de gemeente met het uitvoeringsprogramma zuidelijke 
binnenstad een andere koers ingeslagen. Doelen blijven overeind maar de weg er 
naar toe vraagt in deze tijd een andere koers; nieuw realisme noemen we dat.

Allemaal initiatieven om de Arnhemse Binnenstad vitaal en veerkrachtig te 
houden en dat is nodig. De binnenstad zal nooit meer zijn zoals afgelopen decen-
nia, tijden zijn verandert en vraagt om nieuwe inzichten. Het kernwinkelgebied zal 
verder krimpen en dat geeft kansen voor functies die vroeger uit de binnenstad zijn 

vertrokken. Arnhem heeft door haar ligging prima uitgangspunten, maar moet die 
zelf wel zien te verzilveren. Dat vraagt van de stad en de overheid inzet en innova-
tie in denken en doen, beseffende dat tijd van verandering steeds sneller gaat en 
dat we rekening moeten houden met een steeds grotere omwentelsnelheid van 
deze veranderingen. We moeten dan ook flexibel zijn in ons doen en laten, maar 
tegelijk een robuuste koers uitzetten die ervoor zorgt dat de Arnhemse binnenstad 
een topplek blijft om te wonen, werken en te verblijven.

Coördinerend Wethouderschap
De binnenstad vraagt om verbinding en samenhang tussen de vele individuele 
projecten, inspanningen en acties in de stad en binnen het gemeentehuis. Met de 
nota wordt een verbinding tussen die individuele richtingen gelegd. Hierbinnen 
kan eenieder aan de slag. De coördinerend wethouder binnenstad zal de samen-
hang bewaken en sturen op de voortgang. Het college als totaal wil met de inhoud 
aan de slag en meters maken.

Het doel van deze nota is om de richting aan te geven waarin dit college denkt 
dat de Arnhemse binnenstad zich moet begeven. Zij heeft zich daarin laten 
inspireren door Arnhemmers, maar beseft ook dat dit nooit volledig en af is. Naast 
een richting op basis waarvan het college haar eigen rol als overheid wil baseren 
is het dus tevens een agenda waarmee zij verdere gesprekken en samenwerkings-
verbanden aan wil gaan met de stad. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 neemt deze nota u aan de hand van een aantal landelijke en lokale 
trends mee in de ontwikkeling van de binnenstad. De visie op de structuur en 
kwaliteiten van onze binnenstad in hoofdstuk 3 vraagt om een strategie, maar meer 
nog een attitude waarmee de gemeente invulling wil geven aan haar overheidsrol 
en samenwerking met de stad. Ondanks dat deze nota geen uitvoeringsprogramma 
is tracht hoofdstuk 4 inzichtelijk te maken welke operationele agendapunten zij 
voor zich ziet.
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2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
2.1 Ontwikkelingen in de stad
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli, 2014, De toekomst van de 
stad, de kracht van verbindingen) heeft vorige jaar een advies gegeven aan het rijk 
over de toekomst van de stad. Dat advies gaat over structurele veranderingen aan 
de vraagkant van de verschillende stedelijke programma’s zoals detailhandel en 
kantoren. Maar ook over leegstand, transformatie de openbare ruimte, bereikbaar-
heid, transformaties en nieuwe rolverdelingen tussen overheid en partijen in de 
stad.

Zij bundelt haar aanbevelingen in 4 thema’s: 
1. Zelforganisatie
In het huidige vacuüm tussen een markt onder druk en een terugtredende over-
heid met minder financiële armslag ontstaat meer ruimte voor initiatief vanuit de 
samenleving. En die wordt benut: burgers, bedrijven, culturele instellingen gaan al 
dan niet met overheden nieuwe allianties aan; een ‘zelforganiserend systeem’. De 
overheid is daarin mede-actor. De stad is het voortdurend veranderende resultaat 
van deze zelforganisatie. Niettemin blijft sturing daarin noodzakelijk: het gaat niet 
alleen om zelforganisatie, maar ook om organisatie. Oftewel: ‘goede improvisatie 
vraagt om structuur en voorbereiding’.
2. Complementariteit
Steden moeten zich onderscheiden. Teveel is een situatie ontstaan waar gemeen-
telijke overheden dezelfde troeven inzetten om met elkaar de concurrentie aan te 
gaan voor het aantrekken van bedrijven, bewoners en bezoekers. Dit leidt tot meer 
van hetzelfde met risico’s van overaanbod en leegstand (‘race to the bottom’). Het 
antwoord moet liggen in het voorop stellen van de eigen specifieke kwaliteit en 
complementariteit in plaats van concurrentie.
3. Herontwikkeling
Het gaat niet om ‘tabula rasa’ maar om ‘tabula scripta’: veranderingen en ontwik-
kelingen in een bestaande stad. Benutten en transformeren van het bestaande 
staat voorop. Grootschalige gebiedsontwikkelingen met omvangrijke sloop en 
nieuwbouw maken plaats voor selectiviteit, adaptatie, hergebruik en kleinschalige 
projecten. Niet nieuwbouw is het trekpaard voor ontwikkeling maar transformatie.
4. Goed bestuur
‘Goed bestuur’ speelt in op de zelforganisatie van de stad, weet de omslag te 
maken van concurrentie naar complementariteit, heeft feeling voor stapsgewijze 
transformaties in de bestaande stad.
Zelforganisatie en organisatie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het vraagt 
grote lenigheid van stadsbesturen: wel loslaten, maar niet volledig; inspelen op 
burgerinitiatieven en ondernemers, maar niet ‘doodknuffelen’. Het vraagt ener-
zijds een cultuuromslag: open staan voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. 
Anderzijds vraagt het om een heldere koers in een democratisch gelegitimeerd 
kader. Inspanningen worden door initiatiefnemers alleen geleverd als er verwacht 
mag worden dat dit tot bloei kan komen. De samenleving verwacht daarover 
duidelijkheid van de overheid.
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2.2 Trends en ontwikkelingen in binnensteden
Onze binnensteden maken Nederland aantrekkelijk. Een middeleeuws centrum 
met mooie pleintjes en smalle straatjes, prachtige panden en veel verrassende 
winkeltjes. Gezellige kroegjes, kunst en cultuur dicht bij elkaar, het liefst aan een 
blauw groene rivier. De binnenstad is het kloppende hart van de stad. Daar wordt 
gewerkt, gewinkeld, gewoond, we gaan er uit en we ontmoeten elkaar. Het lijkt 
zo vanzelfsprekend een centrum vol beleving. Ondanks de sterke verstedelijking 
staan de binnensteden onder druk van mondiale trends als digitalisering en schaal-
vergroting. De omzet van winkels en cafés loopt terug, steeds meer panden staan 
leeg en hoofdstraten worden steeds meer eenheidsworsten. De sfeer is minder 
bruisend, onveiligheid neemt toe, de kwaliteit van openbare ruimte gaat achteruit 
en voorzieningen verschralen. 

De laatste jaren tekenen deze trends en ontwikkelingen1  zich in steden en stads-
centra steeds duidelijker af. Veranderingen aan:
• de vraagkant van verschillende stedelijke programma’s zoals detailhandel en   
 kantoren, het gaat om leegstand, transformatie van panden en gebieden, 
• de kwaliteit openbare ruimte en,
• bereikbaarheid, 
• economische en sociale transformatie, nieuwe rolverdeling tussen overheid en   
 partijen in de stad.

Daarnaast staan steden met hun binnensteden voor opgaven van adaptatie die 
te maken hebben met klimaat en duurzaamheid: waterveiligheid (vooral voor 
riviersteden), wateroverlast en hitte, en het verduurzamen van de stad en energie-
bronnen op weg naar een energieneutrale stad binnen enige decennia: bij elkaar 
opgaven van formaat.

Het toenemend belang van de stad als motor voor de economie is nationaal aan-
leiding tot het opstellen van een ‘Agenda stad’ (oplevering medio 2015). 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een Europese ‘Urban Agenda’, te presenteren in 
2016 tijdens het EU voorzitterschap van Nederland.

1  De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) zet  in haar recente advies over de toekomst van de stad trends, opgaven en aanbevelingen op een 

rij (De Toekomst van de stad, de kracht van nieuwe verbindingen, maart 2014). De trends zijn herkenbaar voor Arnhem en worden dan ook instemmend 

geciteerd door de Denktank Binnenstad Arnhem (‘Arnhem, onze stad!, pleidooi voor een duurzame vitale binnenstad, september 2014.

2.3 Trends nader beschouwd in Arnhemse context
Stedelijke programma’s
Detailhandel: De totale detailhandelsomzet in Nederland sinds 2008 is gedaald 
met 9%. Daarbij daalde de omzet van sommige non-food branches (in fysieke 
winkels) met meer dan 25% terwijl de omzet van webwinkels steeg sterk. 
De totale online detailhandelsomzet is met 6% relatief nog bescheiden; een groei 
wordt ingeschat naar een aandeel van 12% in 2020. 

Deze daling betekent dat leegstand in de binnenstad toeneemt. In Arnhem is 
de leegstand in hart van binnenstad redelijk, een frictieleegstand. Vooral in de 
aanloopstraten is een grotere leegstand die overeenkomt met het landelijke 
gemiddelde.

Tussen winkelgebieden ontstaan grote verschillen in aantrekkingskracht voor 
consumenten en daarmee in de hoogte van omzetten, vastgoedwaardes en huren. 
Op A1-locaties in de grotere steden neemt het aantal nationale en internationale 
winkelketenfilialen verder toe (veelal in vastgoed van institutionele beleggers). 
Waarbij schaalvergroting kan leiden tot een verschraling van het aanbod, en 
afname van de diversiteit en het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere 
stadscentra. Op B- en C-locaties en in andere winkel-gebieden voltrekt zich een 
andere dynamiek. Een deel van deze winkelgebieden zal compacter (moeten) 
worden om goed te blijven functioneren en daarvoor moeten transformeren.

Hoge boekwaardes belemmeren transformatie, vastgoedeigenaren hebben de 
neiging betere tijden af te wachten. Het besef is echter aan het doordringen dat 
afwachten geen alternatief meer is. Transformatie van gebouwen en functies is 
dan een optie om leegstand tegen te gaan. Een belangrijke ontwikkeling die op dit 
terrein speelt is dat deze zich van grootschalig naar kleinschalig aan het verplaat-
sen is. Grootschalige sloop en nieuwbouw worden vervangen door selectiviteit en 
hergebruik. Dat vraagt om een andere manier kijken naar de ruimte en ook meer 
aandacht voor de kwaliteit van het bestaande. Een deel van deze winkelgebieden 
zal compacter (moeten) worden om goed te blijven functioneren. Het biedt 
ruimte voor andere functies: horeca, maatschappelijke voorzieningen, wonen, 
tijdelijk of permanent.
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Horeca: In de horeca is een tendens naar minder concentratie en meer versprei-
ding over de binnenstad (kleinere clusters en solitair). Ook ontstaan er meer 
mengvormen van horeca met andere functies (bv. met detailhandel en cultuur). 
In geval van leegstand worden enkele panden ook ingevuld met horeca; nu met 
name gelegen in de aanloopstraten. 

Kantoren: De binnenstad kent uiteenlopende kleinere en middelgrote kantoor-
locaties. Kwaliteit: directe nabijheid van stedelijke voorzieningen en dankbaar 
gebruikmakend van de stedelijke ontmoetingsfunctie die de binnenstad biedt. Er is 
sprake van een afname van het kantoorquotiënt met name door het nieuwe wer-
ken, bezuinigingen en een efficiënter ruimtegebruik. De vraag richt zich vooral op 
kleinere kantoorruimte of ruimte met een eigen identiteit of flexibel en goedkoop.

Cultuur: In de binnenstad is het merendeel van onze culturele trekkers gehuisvest. 
Een gevarieerd cultureel aanbod van goede kwaliteit, dat zichtbaar en toegankelijk 
is en ook voor de regio een functie heeft. Tevens is de binnenstad het podium voor 
veel culturele en publieksevenementen.

Wonen: Voorheen was het aandeel van de woonfunctie in de binnenstad groter 
dan nu; veel actuele winkels zijn gevestigd in voormalige woonpanden. Het cen-
trum heeft circa 5000 inwoners, waarvan relatief veel jongeren; met name 20-30 
jarigen, studenten en alleenstaanden. De studenten zorgen voor veel verhuis-
bewegingen wat maakt dat de binding met het centrum als woongebied een an-
dere dynamiek kent. Het woongebied bestaat vooral uit flats, appartementen en 
woningen boven winkels. Initiatieven als ‘wonen boven winkels’ heeft het bewo-
nersaantal doen toenemen. Het aandeel particuliere huur is hoog. De terugtrek-
kende winkelbewegingen bieden kansen voor de (her)introductie van woonmilieus. 
Vooral in het hogere segment is vraag naar deze binnenstedelijke woonmilieus.

Kwaliteit openbare ruimte
De historische binnenstad voelt grotendeels prettig en geborgen. De maat van 
gebouwen en straten zorgt hier voor een prettig verblijfsklimaat. De kwaliteit van 
de openbare ruimte draagt bij aan de beleving van de bezoeker, maar staat onder 
druk. De zuidelijke binnenstad bestaat grotendeels uit het wederopbouwgebied, 
ontstaan als reparatie van de schade van de tweede wereldoorlog. Dit wederop-
bouwgebied is groter van schaal, de bebouwing is vaker van grotere schaal en snel 
tot stand gekomen. Er is een overmaat van grootschaliger openbare ruimte van 
een matige kwaliteit (de Markt vormt hierop een goede uitzondering). 

Op de overgang tussen historische stad en wederopbouwgebied is een breukzone 
ontstaan die de aansluiting van de historische binnenstad op de Rijn in de weg zit.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de binnenstad is en blijft een onderwerp waar ondernemers, 
inwoners, media en politiek hoge prioriteit aan geven. De bereikbaarheid en vind-
baarheid van een binnenstad waar al deze mensen in de stad samenkomen, staat 
hoog op de agenda. De bereikbaarheid en vindbaarheid van een binnenstad moet 
op orde zijn. Voor voetgangers zijn er doorgaans weinig problemen. Maar voordat 
je voetganger wordt moet je wel je fiets of auto kunnen parkeren. Voldoende ge-
legenheid om te parkeren voor zowel de bezoeker als de bewoner, voor de fiets en 
de auto is ook in Arnhem een thema dat niet altijd leidt tot overeenstemming. Het 
openbaar vervoer moet goed ontwikkeld zijn, betrouwbaar en veilig. En eenmaal in 
de stad moeten de te bezoeken plekken goed bereikbaar en vindbaar zijn. Daarbij 
is van belang dat maatregelen met effect op de openbare ruimte en routing in de 
stad ook invloed hebben op de detailhandelsomzet. 

Nieuwe rolverdeling
In Arnhem wordt op vele plekken geëxperimenteerd met de nieuwe rolverdeling 
tussen overheid en maatschappij waarover veel gesproken, maar waarvan nog 
niemand het wiel compleet heeft uitgevonden. Inwoners, ondernemers, ambte-
naren, bestuurders en politici moeten daar aan wennen en dat leidt tot schuring 
maar ook successen. Arnhem kent hierin ook al een langere geschiedenis en de 
wijkaanpak wordt hierin landelijk geroemd en de wijkteams in het sociale domein 
borduren hierop voort. Arnhem is gezegend met een creatieve bevolking en daar 
plukken we ook de vruchten van als stad. We zien 
dan ook een toenemend aantal initiatieven waarin 
dit samenspel wordt verkend. De raad heeft in Coe-
hoorn het gebied teruggeven aan de stad voor een 
periode voor 5 jaar en met energie made in Arnhem 
bepaalt de stad grotendeels waar zij naar toe wil 
qua duurzaamheid. Maar ook op kleine schaal pak-
ken ondernemers de handschoen op en creëren op 
een vrijdag een heel plan voor het stegenkwartier. 

De trends zijn herkenbaar voor Arnhem en worden 
dan ook instemmend geciteerd door de Denktank 
Binnenstad Arnhem (‘Arnhem, onze stad!, pleidooi 
voor een duurzame vitale binnenstad, september 
2014).
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De omarming

Luwte en reuring

Uiteenlopende 
gebiedskwaliteiten
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3. VISIE EN STRATEGIE
3.1 De structuur van de binnenstad
Kijkend naar de ruimtelijke troeven van de Arnhemse binnenstad, neemt de 
historische stadskern met het kernwinkelapparaat letterlijk een centrale positie in. 
Maar naast bedreigingen voor het hart van de binnenstad zitten deze met name 
ook in de schil rondom deze kern:
•  de wederopbouwgebieden aan de west- en zuidkant
•  de noordoostzijde (Gele Rijders Plein en omgeving stadsschouwburg).
Daar stokt het stedelijk leven: leegstand, weinig verblijfskwaliteit in de openbare 
ruimte.

Kwaliteit
Als gevolg van landelijke en lokale trends en ontwikkelingen lopen de gebieds-
kwaliteiten in de Arnhemse binnenstad dus ook sterk uiteen: een plus in de 
historische kern en aan de kade, slechtere scores in overige gebieden in de schil. 
Een Arnhemse kwaliteit is het naast elkaar bestaan van ‘luwte-gebieden’ en 
gebieden met ‘reuring’: rustig wonen met activiteit om de hoek.

Unieke ruimtelijke context:
De binnenstad is compact en kleinschalig, ligt aan de rivier, nabij Sonsbeek met 
het mobiliteitsknooppunt Arnhem-Centraal om de hoek. Kansen in verbindingen 
en openbare ruimte om deze kwaliteiten de versterken, moeten worden benut.

Kansen
Deze typering en waardering laat ook meteen de kansen zien:
•  aanhechting van de historische stadskern aan zijn omgeving
•  inspelen op de luwte en reuring verschillen.

Opgaves
Daarmee ontstaan opgaven voor de schil. 
•  de historische stadskern raakt onthecht van zijn omgeving, waardevolle relaties  
 staan onder druk tussen binnenstad en rivier, binnenstad en Sonsbeek, binnen-  
 stad en Coehoorn/Museum/Artez,  binnenstad en Spijkerkwartier/ Mode-  
 kwartier;
•  doembeeld: ‘de historische stadskern drijft als een eiland in de leegte’. 
 Maar ook voor de historische kern ontstaan er opgaven om de beschreven 
 kwaliteit te handhaven of te versterken.
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Vier ‘Rode lopers’ verbinden de kern 
met de omgeving
De ‘Blauwe loper’ legt de verbinding 
over de rivier
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De strategie voor de binnenstad
Inzet op Arnhemse kwaliteit gebeurt op basis van een aantal strategische 
principes:

Goed houden en versterken wat goed is
De historische binnenstad met kernwinkelapparaat, compact, een Arnhemse 
schaal en ‘korrelgrootte’, met het Arnhems ‘DNA’ zichtbaar en voelbaar, verte-
genwoordigt letterlijk een kernkwaliteit. Handhaven van de hoge gebiedskwaliteit 
vraagt om blijvend investeren in de historische kern. Naar het principe van “ieder 
zijn rol” heeft de gemeente hier vooral de verantwoordelijkheid voor de openbare 
ruimte en het faciliteren en ondersteunen van ontwikkelingen. Hier ligt echter 
vooral een grote rol voor vastgoedeigenaars, winkeliers en andere, meest commer-
ciële partijen. Het is immers ook een direct eigenbelang dat de historische kern 
kwaliteit uitstraalt, er een breed aanbod aan functies en evenementen voorkomt 
waardoor het gebied aantrekkelijk is voor een breed publiek. 

Luwte en reuring
Een kwaliteit van de Arnhemse binnenstad is het naast elkaar bestaan van ‘luwte-
gebieden’, buiten de drukte, waar het goed wonen is, waar bijzondere winkels of 
ondernemingen zijn gevestigd en gebieden met ‘reuring’, gebieden met 
permanente activiteit, veel publiek en een rijke mix van functies. Het biedt een 
aantrekkelijke afwisseling in soorten verblijfsgebieden in de binnenstad en tegelijk 
bijzondere kansen: rustig wonen in de binnenstad met interessante voorzieningen 
om de hoek of andersom: even tot rust komen vanuit de hectiek van de activitei-
ten. In de luwte gebieden faciliteert de gemeente initiatieven en zorgt waar nodig 
weer voor een aantrekkelijke openbare ruimte. Het is daarbij van belang deze 
luwte als kwaliteit te koesteren en te laten floreren en geen activiteiten toe te 
laten die die luwte bedreigen (zoals bijvoorbeeld met omvangrijke detailhandel). 
De aard van de luwte kan per gebied verschillen van ‘luw en groen stedelijk woon-
gebied’ tot ‘broedplaats van creatieve bedrijven’.

Rode en blauwe lopers
Een hoofdrol is weggelegd voor de ‘rode lopers’, de belangrijkste corridors die de 
middeleeuwse binnenstad verbinden met de binnenstadsschil  en -verder weg- 
naar de stedelijke en landschappelijke omgeving rond de binnenstad.

Deze corridors zijn van grote betekenis:
• de rode lopers verbinden de historische kern met zijn omgeving; de dreiging van  
 een ‘eiland in de leegte’ moet worden geweerd; 
•	 de rode lopers bieden kansen voor versterking van de zwakke delen in de schil   
 door betere aanhechting van deze zwakke delen. 
Het gaat daarbij om:
• De Nieuwstraatcorridor naar de Rijnkade met horeca-strip, uitmonding van de   
 Sint Jansbeek en de stap over de Rijn (de ‘blauwe loper’)
• De Marktcorridor naar Rijnkade met groen balkon, witte vloot en ‘Wo II-strip’
• De corridor met de verbinding naar Spijkerkwartier en Modekwartier
• De corridor met de verbinding naar Arnhem-Centraal

Het zijn verbindingen waarin een prettige mix van functies voorkomt. Het gaat 
daarbij om functies die aanvullend zijn op de meer commerciële functies in de 
historische kern. 
De gemeente zet in op versterking van deze corridors en ziet deze versterking als 
haar belangrijkste opgave. Daar willen we actief zijn. Hier gaan we aan de slag 
om de kwaliteit van de openbare ruimte op orde te brengen en waar mogelijk te 
zorgen voor een creatieve en aantrekkelijke programmering of faciliteren dat die er 
komt. Een bijzondere loper is de blauwe loper die voor langzaam verkeer de verbin-
ding over de rivier legt van binnenstad (Rijnkade) naar Stadsblokken Meinerswijk. 
Stadsblokken als aantrekkelijke groene en culturele bestemming vanuit de binnen-
stad, de plek waar ‘noord’ en ‘zuid’ elkaar ontmoeten en tegelijk de steppingstone 
naar Malburgen. 
De gemeente zet in op de realisering van deze loper voor langzaam verkeer (trap-
pen vanaf de hoge kade naar de Rijn, veerverbinding, routing langzaam verkeer).
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3.2 Hoe wordt die strategie ingevuld?
De in hoofdstuk 2 opgenomen en door de Raad voor de leefomgeving en infra-
structuur genoemde 4 thema’s –zelforganisatie, complementariteit, herontwikke-
ling, goed bestuur- zijn ook rode draden voor de Arnhemse binnenstad:
1. Zelforganisatie
Samenspel met vele en verschillende partijen in de binnenstad staat voorop;  
ondernemers, bewoners, Denktank Binnenstad Arnhem, Klankbordgroep Vastgoed 
Binnenstad en andere initiatief- en belangengroepen. Samenspel, dat organisatie 
vraagt. Tegelijk moet er duidelijkheid zijn over rollen en belangen. In deze nota 
wordt dit ingevuld door motto 1: ‘Ieder zijn rol en werken vanuit vitale coalities’.
2. Complementariteit
De koers voor de binnenstad moet inzetten op datgene waarin Arnhem zich onder-
scheidt van andere steden.
In deze nota wordt dit ingevuld door motto 2: ‘Inzet op Arnhemse kwaliteit’. 
3. Herontwikkeling
Een stapsgewijze herontwikkeling wordt ook in Arnhem voorgestaan, vergelijkbaar 
met de eerder geformuleerde aanpak voor de Zuidelijke Binnenstad:
4. Goed bestuur
De aanpak voor de binnenstad wordt samengesteld uit de bovengenoemde 
ingrediënten en verwoord in deze nota voor de Binnenstad. Daarmee wordt een 
koers uitgezet, waar ieder vanuit zijn rol bij kan aanhaken en die ruimte geeft voor 
verdere dialoog en vooral aanpak. 

Het college van B&W wil het niet alleen houden op woorden, zij willen aan de 
slag. Om de visie en strategie ook actief te hanteren wordt de gemeentelijke inzet 
beschreven aan de hand van twee motto’s:

Motto 1 –’ieder zijn rol en werken vanuit vitale coalities’- gaat over het samenspel, 
de manier van werken, het ‘HOE’.

Motto 2 –‘inzet Arnhemse kwaliteit’- gaat over de inhoud van de koers, het ‘WAT’.

3.2.1 Motto: Ieder zijn rol en werken vanuit vitale coalities
Ieder zijn rol
De gemeente treedt niet meer op als ‘super-gebiedsontwikkelaar’, maar stimuleert 
en faciliteert organische ontwikkeling vanuit haar kerntaken en eigen ‘corebusiness’: 
openbare ruimte, bereikbaarheid, de inzet van eigen vastgoed en een proces-
verantwoordelijkheid voor het samenspel van belangen en partijen.
Investeringen in de openbare ruimte en bereikbaarheid als cruciale schakels bij 
een organische ontwikkeling: investeringen die initiatieven en investeringen van 
andere partijen ondersteunen, stimuleren, uitlokken. In dezelfde lijn helpt een 
slimme strategische inzet van eigen gemeentelijk vastgoed mee aan een organi-
sche ontwikkeling ‘in de goede richting’, d.w.z. een wenselijke koers op basis van 
een gedeelde visie. 
De gemeente pakt háár rol; investeerders, winkeliers, vastgoedeigenaren, 
bewoners en initiatiefnemers pakken hún rol.

Vitale coalities
De transitie van de binnenstad vindt plaats in dit samenspel van gemeente en een 
brede reeks van spelers in de stad: de goede vestigingscondities worden geboden 
voor de goede initiatieven, maatregelen en keuzes van alle spelers versterken 
elkaar. Vanuit een gedeelde visie op een toekomst van de binnenstad wordt er 
gewerkt vanuit vitale coalities.
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Het is ook precies de aanpak die de Denktank Binnenstad bepleit waar zij haar 
manifest ‘Arnhem, onze stad!’ afsluit met een pleidooi onder de kop: ‘samen de 
schouders eronder’. 
De geschetste samenwerking vraagt een heldere aanspreekbaarheid en rolverde-
ling. Er is een uiteenlopende reeks van samenwerkingsvormen, permanent of 
tijdelijk, organisaties die zich richten op commerciële spelers, op specifieke 
sectoren daarbinnen, op evenementen, cultuurinstellingen, opleidingen, 
bewonersplatforms, verschillende gebieden (centrum, Coehoorn). In een aantal 
gevallen vraagt dit om verduidelijking en nadere afspraken. Onder 4. Agenda 
wordt daarop nader ingegaan (‘Organisatiegraad binnenstad Arnhem’).

3.2.2 Motto: Inzet op Arnhemse kwaliteit
De koers voor de binnenstad naar de toekomst is onmogelijk vast te leggen in 
exacte coördinaten. Het zal er vooral om gaan om steeds weer antwoorden te 
hebben op nieuwe ontwikkelingen en trends die zich aandienen.
De kunst is om niet ‘zomaar’ flexibel te zijn en ‘zomaar’ mee te bewegen met ie-
dere trend en ogenschijnlijke kans. Het vraagt om een weerbaarheid en wendbaar-
heid ‘vanuit eigen kracht’: vertrekken vanuit eigen kracht, dat wil zeggen inzetten 
op de eigen Arnhemse kwaliteit. 
Koesteren en versterken van datgene waarin Arnhem onderscheidend is, biedt kan-
sen. Niet het kopiëren van recepten van elders. Dit motto over Arnhemse kwaliteit 
verloopt langs een drietal lijnen:
•	 De	Ruimtelijke	kwaliteit	van	de	binnenstad	(de	stenen)	op	orde
 Het gaat hierbij om het totaal van de kwaliteit niet alleen de historische panden,  
 maar ook de vernieuwing, de schaal, maat en verblijfskwaliteit van de openbare   
 ruimte, het groen, etc.
•	 Zorg	voor	een	gastvrije,	bereikbare	binnenstad
 Onder deze lijn rekenen we niet alleen gastvrijheid en bereikbaarheid in brede   
 zin. Het welkom voelen, ontvangen worden, er makkelijk kunnen komen op 
 allerlei manieren en voor alle doelgroepen (dus ook bewoners!), goede parkeer-  
 voorzieningen, aantrekkelijke entrees, maar ook evenementen, een breed 
 winkelaanbod en een goeie functiemix in de binnenstad
•	 Zorg	voor	Creatieve	en	aantrekkelijke	programmering	
 Specifiek kenmerk van Arnhem is zijn brede creatieve sector en sterke culturele 
 infrastructuur (complete keten educatie - productie - presentatie). Dat moet   
 voelbaar zijn in aankleding van de openbare ruimte, assortiment in het aanbod,   
 maar ook in evenementen. 

In hoofdstuk 4 worden deze lijnen concreter uitgewerkt.
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In dit hoofdstuk worden visie en strategie samengebracht tot een agenda. 
Sommigen acties zijn concreet, andere onderdelen zijn vooral agenderend voor 
de gemeente en de stad. Daarmee ontstaat naast een koers en richting ook de 
basis van een aanpak voor 2015 en verder. Met deze agenda gaan wij het gesprek 
aan met de stad op zoek naar vitale coalities, ieder zijn rol, maar het geeft ook de 
gemeentelijke inzet weer op de Arnhemse kwaliteit. 

 

Inzet vraagt om keuzes en per gebied of thema in de binnenstad vraagt dat van de 
overheid een andere insteek.

Werken vanuit vitale coalities en ieder zijn rol:
•	  Met bewoners: wijkaanpak
•	  Met ondernemers en instellingen: organisatiegraad versterken en slagkracht   
 verhogen

Inzetten op Arnhemse kwaliteit:
•	  De ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad koesteren en versterken
•	  Zorg voor een gastvrije, bereikbare binnenstad
•	  Creatieve en aantrekkelijke programmering

Per onderdeel (gebied of thema) gaan we in op de rol van de overheid en de  
aanpak die hierbij hoort.

Uitvoering en evaluatie
Deze agenda geeft een richting op basis waarvan het college haar eigen rol als 
overheid invult is het dus tevens een agenda waarmee zij verdere gesprekken en 
samenwerkingsverbanden aan wil gaan met de stad. Het resultaat daarvan zal na 
een jaar worden gerapporteerd. 

 

4. AGENDA
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RODE LOPERS
1. De Nieuwstraatcorridor naar de Rijnkade met horeca-strip, uitmonding van de   
 (terug in het centrum gebrachte) Sint Jansbeek en de stap over de Rijn 
 (de ‘blauwe loper’)
2. De Marktcorridor naar Rijnkade met groen balkon, witte vloot en ‘Wo II-strip’
3. De corridor met de verbinding naar Spijkerkwartier en Modekwartier
4. De corridor met de verbinding naar Arnhem-Centraal

De gemeente Arnhem vindt inzet op de rode lopers haar belangrijkste opgave. 
Daar willen we actief zijn. Hier gaan we aan de slag om de kwaliteit van de open-
bare ruimte op orde te brengen en te zorgen voor een creatieve uitstraling en een 
creatieve en aantrekkelijke programmering. De eerste indruk van onze binnenstad 
begint bij de entree tot de binnenstad. Bezoekers betreden onze stad via de rode 
lopers of bronpunten zoals het Station, de parkeergarages en de fietsenstallingen. 
Deze bronpunten moeten goed bereikbaar en vindbaar zijn. Inzet op deze entrees 
is daarom van groot belang. De voetganger moet zich veilig en onthaald voelen.
 
In deze tijd van schaarste aan programma is transformatie een continu gegeven. 
Arnhem doet het op dit vlak goed en is een voorbeeld voor andere steden. De 
kracht ligt in het meedenken en inspelen op voorbijkomende initiatieven, partijen 
verbinden en regels als bestemmingsplan niet als in beton gegoten, maar als denk-
richting te interpreteren.

Op de rode lopers van de binnenstad ontstaat een nieuw tussenmilieu waar initia-
tieven als Coming Soon, Pop-up stores, woon-werkcombinaties en ambachtelijke 
concepten een plek kunnen krijgen. We zien nieuwe winkelconcepten ontstaan die 
wij vanuit gemeente zullen stimuleren en faciliteren. 

Mode, cultuur en creativiteit maakt Arnhem bijzonder. Deze functies passen goed 
in de rode lopers en fungeren vaak als aanjager van nieuwe invullingen. De ArtEZ 
Graduations shows en Finals in Building026 die zicht gaven op de mogelijkheden 
van het pand en de Koningstraat weer even lieten bruisen, Coming Soon en de 
pop-up concepten die zich bij succes definitiever kunnen vestigen, Ruimtekoers 
als aanjager voor transformatie, Roofgarden, voorbeelden te over, waarbij mode, 
cultuur en creativiteit aanjagers zijn.

Rode loper/blauwe loper

Zuidelijke binnenstad

Nieuwstraatcorridor
Marktcorridor
 
Mode-/
spijkerkwartiercorridor

Arnhem centraal Corridor

Leegstand en transformatie

Stand van zaken

Integrale aanpak is opgenomen 
in Uitvoeringsprogramma 
Zuidelijke binnenstad 
september 2014

Johnny van Doornplein vraagt 
om doorkijk naar toekomst.

Definitief ontwerp is klaar en 
besproken met stad.

Wordt actief gefaciliteerd bij 
rode lopers en krimpgebied 

Vervolgstap

Ontwerpfase

Initiatieffase

Uitvoering 2015

Uitvoering continu. 
Visie 2015.
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LUWTEGEBIEDEN
Maar ook in luwtegebied ziet de gemeente kansen. Een kwaliteit van de Arnhemse 
binnenstad is het naast elkaar bestaan van ‘luwte-gebieden’, buiten de drukte, 
waar het goed wonen is, waar bijzondere winkels of ondernemingen zijn gevestigd 
en gebieden met ‘reuring’, gebieden met permanente activiteit, veel publiek en 
een rijke mix van functies. In de luwte gebieden faciliteert de gemeente initiatie-
ven en waar nodig zorgt zij weer voor een aantrekkelijke openbare ruimte. Door 
het beperkte aantal inwoners in de binnenstad is hier een uitgelegen kans om 
bestaand vastgoed te transformeren naar wonen en groen. 

Afgelopen jaar hebben bewoners het initiatief genomen om met het bewoners-
platform (BBA) te stoppen met een frisse start een nieuw bewonersplatform op 
te bouwen waarbij de wens is uitgesproken om samenwerking met de gemeente, 
ondernemers en andere professionals in de wijk te versterken. De wijkregisseur zal 
de verbinding blijven leggen en waar wenselijk of nodig is regisseren. Want belang-
rijk voor de bewoners van het centrum is het vertrouwen te krijgen van 
de mogelijkheid tot samenwerking en een goed gesprek. 

De luwere gebieden zijn relatieve rustgebieden. We gaan op zoek naar partners 
in de stad om enkele bijzondere, aantrekkelijk plekken te versterken: pareltjes in 
en direct buiten het voetgangersgebied op bijvoorbeeld Jansplein, binnentuinen 
tussen Kerkstraat en Bakkerstraat en Bakkerstraat en Weverstraat (onbekende 
plekken in de binnenstad met de kwaliteit van de Spijkerkwartiertuinen). 

1. De Zuidelijke binnenstad heeft tussen rode lopers ruimte voor wonen in groen.
2. Het Gele rijdersplein doorgaat een transformatie van detailhandel naar meer   
 wonen, werken en verblijven.
3. De omgeving van de schouwburg en 
 Lauwersgracht heeft potentie voor wonen en cultuur.
4. Bestuurskwartier en blijft op een positieve manier gedomineerd door bestuurs-  
 functies. 

Luwtegebied

Zuidelijke binnenstad
Paradijs
Bartok
Trans 

Gele Rijdersplein

Omgeving Schouwburg

Bestuurskwartier

Stand van zaken

Integrale aanpak is opgenomen 
in Uitvoeringsprogramma 
Zuidelijke binnenstad 
september 2014

Visie Gele Rijdersplein 
vastgesteld 2011. 
Evaluatie 2013.

Concept visie 2010

Justitie en provincie hebben 
beiden huisvestingsvraag-
stukken.
Provincie start verbouwing. 
Relatie met zuidelijke 
binnenstad.

Vervolgstap

Ontwerpfase

Diverse initiatieven 
vragen keuzes 
gemeentebestuur

Initiatieffase

Uitvoering 2015
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KERN(WINKEL)GEBIEDEN
De historische binnenstad met een compact kernwinkelapparaat en een Arnhemse 
schaal en ‘korrelgrootte’ vertegenwoordigt letterlijk een kernkwaliteit. Hier is het 
Arnhems ‘DNA’ zichtbaar en voelbaar. Het gebied zal in nabije toekomst verder 
krimpen. Handhaven van de hoge gebiedskwaliteit vraagt dan ook om blijvend 
investeren in de historische kern. Naar het principe van “ieder zijn rol” heeft de 
gemeente hier vooral de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en het 
faciliteren en ondersteunen en stimuleren van ontwikkelingen. Hier ligt vooral 
een grote rol voor vastgoedeigenaars, winkeliers en andere, meest commerciële 
partijen.

Het juridisch instrumentarium zal tegen het licht gehouden worden. Ook hier 
willen we innovatief naar kijken. Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd en 
wellicht biedt het instrument van “stedelijke herverkaveling” mogelijkheden om 
de in omvang individueel groter wordende winkels een plek te geven.

Daarnaast zal gestart worden met een experiment “Aangename Aanloopstraten”, 
waarbij de gemeente met ondernemers, eigenaren en bewoners, onder begelei-
ding van Platform 31 onderzoek doet naar de kansen en mogelijkheden van aan-
loopstraten en ervaringen opdoet bij vergelijkbare steden. Een creatieve uitstraling 
vormt hier een meerwaarde. 

Op allerlei niveaus en in diverse verbanden wordt samengewerkt. Op thema’s 
(zoals mode), gebiedsgewijs (stegenkwartier), vaksgewijs (horeca, winkeliers, 
vastgoedeigenaren), wordt samengewerkt, maar ook de onderwijsinstellingen en 
de cultuurinstellingen vinden elkaar in diverse verbanden.
Er zou nog meer slagkracht ontwikkeld kunnen worden als de samenwerking op 
een hoger en integraler niveau getild kan worden. 

Van belang is hier om samen met ondernemers vitale coalities te sluiten en te 
bepalen waar samenwerking een bijdrage levert een aan vitale binnenstad. 

Historische stadskern

Vitale coalities en 
samenwerking ieder zijn rol.

Entrees

Historische kwaliteit

Stand van zaken

Op steeds meer terreinen 
vindt samenwerking plaats. 
Nieuwe relaties met verenigde 
vastgoedeigenaren, maar ook 
hernieuwde gesprekken met 
ondernemers vinden continu 
plaats.

Daar waar de entrees niet 
samenvallen met de rode lopers 
(Rijnstraat, Kortestraat en 
Broerenstraat) vraagt dit om 
doorkijk naar de toekomst.

In stand houden en versterken

Vervolgstap

Continu

Initiatieffase

Kwaliteit beschrijven en 
uitdragen 
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HORECAGEBIEDEN
Het horecagebied rondom de Korenmarkt vraagt een actievere insteek. 
Ondernemer, eigenaren en gemeente moeten aan de slag. Naast de herbestem-
ming van korenbeurs, de openbare ruimte, is de openbare orde en veiligheid een 
belangrijk speerpunt voor de gemeente. 
De gemeente zal dan ook het voortouw nemen voor een visie op dit stuk 
Arnhemse binnenstad. Daarbij hoort een actieprogramma waarin zichtbaar is 
wat de gemeente daarin concreet gaat doen. Initiatieven zoals de aanpak van de 
Rozemarijnsteeg zien wij als voorbeeld en worden actief ondersteund en 
gefaciliteerd.
Het horecagebied rond Rijnkade heeft een duidelijke relatie met uitvoerings-
programma zuidelijke binnenstad. In uitvoeringsprogramma zuidelijke binnenstad 
is verwezen naar de visie op de Rijnkade. Financiering is niet rond, maar daarmee 
is het wel geagendeerd voor gesprek en zoeken naar mogelijkheden. 
Naast de horecagebieden is de aanwezigheid van verspreide horeca een belangrijke 
aanvulling op het winkelen en daarmee op de kwaliteit van de binnenstad. Ook 
mengvormen van horeca met andere functies komt steeds vaker voor.
Horeca komt ook als tijdelijke invulling van leegstand voor. Dit vormt vaak een 
verrijking van het aanbod maar moet niet leiden tot wildgroei, overaanbod of 
oneerlijke concurrentie. Naar aanleiding van het vorig jaar ingediende “Manifest 
tijdelijke horeca” zal op korte termijn aan het college worden voorgesteld hoe 
om te gaan met dergelijke initiatieven, mede in relatie tot evenementen of 
tijdelijke programma’s. Een herijking van het horeca-beleid is in voorbereiding. 
Deze herijking krijgt niet het karakter van een nauwkeurig geformuleerde set van 
regels, maar meer van een aantal leidende principes die maatwerk en flexibiliteit 
mogelijk maken.

Horecagebieden

Korenmarkt

Rijnkade

Binnenstad

Stand van zaken

Vraagt om doorkijk naar de 
toekomst 

Maakt onderdeel uit van 
uitvoeringsprogramma 
Zuidelijke binnenstad.

Herijking horecabeleid 

Vervolgstap

Initiatieffase

 
Initiatieffase

Set van leidende principes 
opstellen
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GASTVRIJ, VINDBAAR EN BEREIKBAAR
Dit thema overstijgt de indeling in type gebieden en wordt daarom hier over-
koepelend behandeld.

Gastvrij zegt iets over een basishouding, als overheid, maar ook over de ruimte 
die overheid geeft bij initiatieven. Vindbaarheid heeft een fysieke kant maar ook 
een toeristische en digitale. Bereikbaarheid is een belangrijke component voor het 
economische functioneren van de binnenstad. Niet voor niets trekken provincie 
en gemeente hierin gezamenlijk op. 
Op buurtniveau, binnenstadsniveau, maar ook daarbuiten. De komende jaren 
wordt hier fors in geïnvesteerd. 

Met initiatieven die aansluiten bij de kernwaarden van Arnhem (creatief, groen, 
ondernemend) willen we het sociaal-economisch profiel (‘het merk’) van de 
binnenstad verder aanscherpen. Citymarketing heeft hierin een initiërende, 
verbindende en ondersteunende rol. Samen met een breed platform van partners 
die mee denken, mee uitvoeren en mee financieren, wordt in 2015 o.a. gewerkt 
aan het ondersteunen van ‘Collectie Arnhem on Tour’, Ruimtekoers, Fashion 
Festival Arnhem, Winter Arnhem en de verbindingen van en naar de binnenstad 
(o.a. Nationaal Park Hoge Veluwe, Papendal en Arnhem Centraal)

Vanuit de periferie van Arnhem is onze binnenstad snel ontsloten. Via de radialen-
structuur ben je in een mum van tijd met de auto in de stad. Onze ring werkt soe-
pel. In de basis werkt deze structuur goed. Op onderdelen behoeft dit verbetering. 
Vanaf het zuidelijk deel van de ring (Weerdjesstraat) is een directere ontsluiting 
van de parkeerzones gewenst. Sleetse delen van de structuur moeten aangepakt. 
Een wens is om de bocht van het Roermondsplein richting Weerdjesstraat af te 
snijden.

Het toevoegen van bronpunten voor bezoekers per OV (bus) aan de zuidkant van 
onze binnenstad is gewenst. Het goed ontsluiten van ook dit deel van de stad op 
de stadslijnen vanuit bijvoorbeeld Arnhem-Zuid is gewenst. Meer en betere fiets-
parkeerplaatsen is belangrijk speerpunt van dit college.

Gastvrij, vindbaar en bereikbaar

Marketing

Vindbaarheid

Verbetering fietsparkeren
Verbetering bereikbaarheid OV

Verbetering bereikbaarheid 
auto

Verbetering bereikbaarheid OV

Vindbaar

Versterken identiteit 
deelgebieden

Stand van zaken

Samen met stad het merk van 
de stad versterken en laden met 
projecten.
Aanpassing bewegwijzering 
binnenstad obv OPA
Coalitieakkoord
Oversteek Arnhem centraal 
en mogelijke trollificering 
zuidelijke binnenstad
Voor zuidelijke binnenstad 
onderdeel Uitvoeringsprogram-
ma Zuidelijke Binnenstad 
Verbetering ringstructuur met 
doorsteek Apeldoornsestraat/
Musis
Verbetering bereikbaarheid 
Velperpleingarage
Invoeren gedifferentieerde 
parkeertarieven
Verbetering bewonersparkeren
Mogelijke trollificering 
zuidelijke binnenstad
Coalitieakkoord
Aanpassing bewegwijzering 
binnenstad
Creatieve uitstraling versterken

Vervolgstap

Uitvoeringlijst 2015
continu

Ontwerpfase

Uitvoering
Onderzoeksfase

Ontwerpfase

Uitvoering 2015

Uitvoering 2015

Uitvoering 2015 e.v.

Uitvoering 2015 e.v.
Initiatieffase

Uitvoering
Ontwerpfase

Ondersteunen en inspelen op 
uitkomsten “cadeau voor de 



De Arnhemse binnenstad   •  blz 34



De Arnhemse binnenstad   •  blz 35

CULTUUR EN EVENEMENTEN
Arnhem is de cultuurhoofdstad van het Oosten en dat blijven we. De stad heeft 
een complete culturele keten waarin educatie, productie en presentatie van 
cultuur is geborgd. Met ArtEZ als bron van het creatief talent, de landelijke gezel-
schappen (Oostpool, Introdans en HGO) en diverse podia kan Arnhem zich sterk 
profileren.

In de binnenstad is het merendeel van onze culturele trekkers gehuisvest. Een 
gevarieerd cultureel aanbod van goede kwaliteit, dat zichtbaar en toegankelijk is 
en ook voor de regio een functie heeft. De (culturele) investeringen (o.a. Rozet, 
renovatie Musis Sacrum en Schouwburg, repetitieruimtes Toneelgroep Oostpool, 
Focus Film Theater) leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad en een 
aantrekkelijker omgevings- en vestigingsklimaat voor bedrijven.

Tevens is de binnenstad het podium voor veel culturele en publieksevenementen. 
Dit beperkt zich niet tot een van de type gebieden.

Evenementen zijn een belangrijk aantrekkingskracht van een binnenstad en laten 
de stad leven. Het evenementenbeleid is in ontwikkeling en daarover vind inten-
sief contact plaats met de stad. De binnenstad kent een aantal creatieve milieus: 
met de ontwikkeling van het Coehoorn-gebied, tijdelijke initiatieven op verschil-
lende andere plekken (o.a. Broerenstraat, Trans) wordt niet alleen bijgedragen aan 
ruimte voor creatieve bedrijvigheid, maar ook aan gebiedsontwikkeling, invulling 
leegstand en transformatie.

Cultuur en evenementen

Evenementen
Musis Sacrum Schouwburg 
Arnhem (MSSA)

Museum Arnhem

Focus Filmtheater Arnhem

Rozet

Onderwijs

Corridor
Rozet - Coehoorn - ArtEZ - 
Museum Arnhem 
via Onderlangs 

Stand van zaken

Herijking evenementenbeleid
Renovatie en uitbreiding 
Musis Sacrum
Schouwburg: start planvorming 
begin 2015
Verzelfstandiging
Op basis van het coalitie-
akkoord
Planontwikkeling voorjaar 2015
Locatiekeuze februari 2015
Integraal voorstel en investe-
ringsbesluit (MA en FFA) mei 
2015
Het gebouw functioneert 
als een stedelijke hotspot. 
Aantoonbare waardeontwik-
keling in de directe omgeving 
en prikkelt ondernemers om 
te investeren. Krachtenbunde-
ling diverse culturele functies 
heeft cultuurbereik vergroot, 
verruimd en verdiept.
Partnershipovereenkomst met 
ArtEZ

Vernieuwbouw museum en 
mogelijk 2de ontsluiting Onder-
langs biedt potentie

Vervolgstap

Vaststelling Beleid in 2015
Uitvoering 2015-2016

Uitvoering vanaf 2107
 
Gereed 1-1-2017
Ontwerpfase

2015 Doorontwikkeling 
(functies) Rozet

Initiatieffase
Versterking aantrekkelijke 
studentenstad (samen met 
HAN, VHL)
Initiatieffase




