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Halverwege 2015 werd het met veel trots en waardering 

opgemerkt n.a.v. verschillende onderzoeken naar de 

kracht van Nederlandse binnensteden: Deventer is een 

vitale binnenstad met goede voorzieningen en met 

kansen, zo bleek uit een rapport van het gerenommeerde 

Goudappel Coffeng. En ook het Planbureau van de Leef-

omgeving was in haar beleidsstudie over veerkrachtige 

steden uit juli 2015 positief over Deventer, dat het label 

‘bruisend in een sterke regio kreeg. Dit in tegenstelling tot 

veel omliggende gemeenten, zoals Apeldoorn en Zutphen 

(beiden kwetsbaar) en Almelo (zwak). 
 

Een sterke positie maar terechte zorgen 

Die beoordelingen van de sterke positie van Deventer 

konden we in onze zak steken. En toch is er de afgelopen 

maanden in Deventer zeer veel discussie geweest over de 

problemen van onze binnenstad, over de risico’s en de 

terugloop in bezoekersaantallen. Van verschillende kanten 

werden zorgwekkende signalen afgegeven over de staat en 

toekomst van onze prachtige, oude binnenstad en de 

problemen van ondernemers. 
 

Maar wat is nu de werkelijke situatie? Doen we het goed of 

is onze binnenstad in verval en doen we zaken verkeerd?  

 

 

 

Of valt het mee en maken we ons onterecht zorgen? En 

als er problemen zijn, wat kunnen we dan doen? Het zijn 

vragen waarop eenvoudige antwoorden en oplossingen 

lastig te geven zijn. Ontkenning van bestaande proble-

men en het laten liggen van kansen zijn echter 

onverstandig, ondanks alle nuances, mogelijkheden en 

zaken die goed gaat. De binnenstad en de winkels en 

voorzieningen staan onder druk, evenals de meeste 

andere binnensteden en winkelgebieden in Nederland.  
 

In het landelijk detailhandelsgeweld en de online 

ontwikkelingen rond winkelen merkt ook de Deventer 

binnenstad dat het lastiger en uitdagender wordt om 

mensen van binnen en buiten de stad naar het stads-

centrum te krijgen. De bezoekersaantallen dalen ook in 

Deventer en er verdwijnen winkels (en daarmee ook 

werkgelegenheid) in de binnenstad, vooral door lande-

lijke faillissementen van grote ketens. De leegstand is 

weliswaar niet groter dan het landelijk gemiddelde maar 

nog steeds zichtbaar en hinderlijk in een stad die het bij 

uitstek ook van beleving en aanzicht moet hebben.  
 

Kortom, er zijn dus terecht zorgen over de kracht en 

toekomst van onze binnenstad. Recente signalen van 

bezorgde ondernemers richting gemeente en lokale 

politiek maken dat ook duidelijk. ► 
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INLEIDING 

STAAT VAN DE BINNENSTAD (1) 
In 2015 ontving de binnenstad 146.500 bezoekers per week. 

Dit is een afname van 3% t.o.v. 2014 en betreft een afname 

gedurende de gehele week. Met dit aantal weekbezoekers 

staat Deventer op de 32e plaats van een ranglijst met 142 

onderzochte winkelgebieden in Nederland. In 2014 is 

Deventer in totaal 1.376.000 keer bezocht door 722.000 

toeristen. Dat is een daling van resp. 19% en 9% t.o.v. 2013. 

Landelijk blijft het aantal bezoekers min of meer gelijk, maar 

is het aantal bezoeken wel verder gedaald (-12%). De 

gemiddelde besteding per bezoek (€40,90) is licht 

toegenomen, terwijl dit landelijk juist afneemt. 
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◄ Met de positieve rapporten en analyses in de ene hand 

en met de zorgen, klachten en suggesties van bezorgde 

ondernemers in de andere hand, kan gesteld worden dat er 

meer uit onze binnenstad gehaald kan worden dan we nu 

doen. Onze binnenstad heeft veel potentie en aantrek-

kingskracht en ons onderscheidende winkelaanbod en de 

belangrijke evenementen hebben veel meerwaarde boven 

wat andere binnensteden kunnen bieden. Daarin liggen 

belangrijke opgaven voor de lokale middenstand en de 

overheid, ieder vanuit de eigen rol en mogelijkheden. Maar 

altijd vanuit de noodzaak om, meer nog dan ooit tevoren, 

samen te willen werken en de neuzen dezelfde kant op te 

richten. 
 

Simpele oplossingen bestaan niet 
De raadsfracties van de Partij van de Arbeid (PvdA) en D66 

willen met dit binnenstadsmanifest enkele handreikingen 

doen in de zoektocht naar de juiste balans van 

verbeteringen en versterkingen voor de binnenstad. Dit 

doen wij niet vanuit de illusie dat we hierin compleet 

kunnen zijn of een snelle totaaloplossing aan kunnen 

reiken. De binnenstadsavond met ondernemers in april 

toonde duidelijk de denkkracht en bereidwilligheid van veel 

ondernemers aan. Evenals de toen ook uitgesproken 

noodzaak tot samenwerking. 

 

Deze avond maakte ook duidelijk dat simpele oplossingen 

niet bestaan in deze complexe situatie. Maar op bepaalde 

terreinen kunnen wij wel ondersteunen of een zetje geven 

aan de binnenstad en haar ondernemers en werknemers. 
 

Volop beweging 
Er is ook al veel in gang gezet rondom de binnenstad. Van 

verschillende kanten wordt hard gewerkt aan de bundeling 

van krachten van samenwerkende partners zoals het MKB, 

VVV, Binnenstadsmanagement en de gemeente. Tezamen 

werkt men aan plannen en zoekt men partners op zoals de 

Provincie en het Rijk, o.a. via de recent door Deventer 

ondertekende ‘Retailagenda’ met het ministerie van 

Economische Zaken, waarin afspraken zijn gemaakt voor 

een toekomstbestendige retail, ook in het belang van de 

Deventer binnenstad. Met de binnenstad als totaalpro-

gramma en met versterking van de samenwerking en regie 

is er op dit moment volop beweging, in het belang van die 

binnenstad en haar ondernemers en werknemers. 
 

De wijze waarop verbetering of versterking van onze zijde 

gerealiseerd kunnen worden verschilt. Bij sommige punten 

zullen wij zelf, op de daarvoor geschikte momenten, met 

voorstellen of uitwerking komen. In bepaalde gevallen 

betreft het voortzetting van ingezet beleid. Ook sluit dit 

manifest geen dingen uit als ze hier niet vermeld worden 

maar wanneer ze wel bijdragen aan een sterke binnenstad.  
 

Dit manifest is de inzet van PvdA en D66 op het vast-

houden en versterken van de vitaliteit, kracht en veer-

kracht van onze binnenstad, opdat deze nog aantrekke-

lijker wordt voor bezoekers, ondernemers en Devente-

naren. ■ 
 

Wij hanteren binnen dit stuk drie centrale onderdelen:  

1. Winkelstad  

2. Beleving van de stad 

3. Bereikbare stad 
 

 



1. WINKELSTAD 
Beleving is 1, winkelvoorzieningen in de binnenstad om de consument / bezoeker te faciliteren is 2. Hier ligt 

voor de lokale overheid m.b.t. winkelaanbod echter een complexe opgave die nauwelijks in directe zin 

gestuurd kan worden. De overheid kan lokaal omstandigheden en voorwaarden creëren voor een aantrekkelijk 

winkelaanbod. Het ondernemerschap ligt echter bij de winkeliers en winkelbedrijven die in de stad actief zijn. 

Voorwaarden en mogelijkheden heeft de gemeente o.a. al gesteld en gecreëerd via de aangepaste 

gemeentelijke Detailhandelsvisie van april 2015. Daarmee heeft de lokale politiek vastgelegd waar ruimte zit 

voor winkels om aantrekkelijk te zijn en blijven. De ruimte voor de ene ondernemer mag echter niet 

veranderen in het nadeel of risico van de ander. Het detailhandelsbeleid vormt een dun lijntje tussen kansen 

pakken en problemen helpen voorkomen. Binnen de beperkte invloed die er is, stellen wij het volgende: 

 Meten is weten. Het is van groot belang om te weten hoeveel en welke bezoekers er nu precies naar 

specifieke winkelgebieden en delen van de binnenstad komen. Nu wordt er vooral op 1 moment geteld 

en dat maakt het lastig om vergaande conclusies te trekken of analyses te maken over bezoekers-

aantallen. Dan is het nodig om vaker en eigenlijk continue te meten wie de binnenstad bezoeken. 

Richting geven en keuzes maken lukt het beste met goede, onomstreden data. 

 Geen toevoeging extra vierkante meters winkeloppervlak in Deventer, eerder inzetten op daling 

aantal vierkante meters. De huidige winkelbedrijven hebben het al lastig genoeg, toevoeging van m2 is 

dan zeer onverstandig. Daarom is het van belang om geen winkeloppervlak toe te voegen als dit ten 

koste van binnenstad gaat of tot verdere leegstand gaat leiden. Beleid moet eerder gericht zijn op 

verkleining van het vloeroppervlak, ten behoeve van het huidige aanbod. 

 De gemeente beschermt de binnenstad voor leegloop door elders zwaar concurrerende winkel-

formats niet toe te staan. Deventer heeft effectief detailhandelsbeleid om leegloop van de binnenstad 

naar andere delen van de stad, zoals ’t Runshoppingcentre, te voorkomen. Versterkingen van  

bijvoorbeeld het Runshoppincentre mogen niet ten koste van de binnenstad gaan. Dat vraagt om 

strakke bewaking van de in april 2015 ingezette lijn bij de gemeentelijke Detailhandelsvisie 

 Flexibiliteit, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de binnenstad of het aanzien van winkel-

gebieden. We willen reuring in de stad en dat vraagt soms om lef en minder procedures. Een onder-

nemer die een banner wil ophangen moet niet met enorme legeskosten opgezadeld worden, een 

winkelpandeigenaar die  de achterzijde wil  verbouwen voor verhuur met het oog op de betaalbaarheid 

van het pand moet makkelijker medewerking krijgen en een klein evenement in de straat moet een-

voudiger toestemming kunnen krijgen. Een iets te grote uitstalling hoeft niet tot een boete te leiden.  

 Onbekend maakt onbemind. Er is behoefte aan meer persoonlijk contact tussen ondernemers en 

gemeente en organisaties. Dat draagt bij aan begrip en het tijdig oppakken van kansen en problemen. 

 Een leerplatform voor online ondernemen. Het online shoppen heeft snel grote vormen aangenomen 

Dat vraagt om een antwoord van veel ondernemers, door een combinatie van een fysieke winkel en 

een online webshop om mee te kunnen in die razendsnelle ontwikkelingen. Toch doet nog 40% dit niet, 

om uiteenlopende redenen. Voor diegenen die er te weinig kennis van hebben of een drempel over 

moeten is het verstandig om een lokaal ‘ leerplatform’  op te richten. ■ 
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ACTIEPUNTEN 

LEEGSTAND IN DE BINNENSTAD 
De leegstand in de binnenstad neemt toe. In 2013 stonden 
er zo’n 37 winkelpanden leeg (10% van het totaal), in 
oktober 2015 waren dit 44 panden (circa 12%). De leeg-
stand is hierna nog toegenomen door de faillissementen 
van enkele landelijke ketens. In de 17 grootste stedelijke 
centra daalde in 2015 de leegstand van 7,2% begin vorig 
jaar naar 6,9% nu, terwijl in de centra van middelgrote 
steden de leegstand oploopt van 11,6% naar 11,9%. In 
vergelijking: de winkelleegstand in de centra in bijv. Apel-
doorn en Almelo was in nov. 2015 resp. 12,6% en 21,4%.  
Bron: Binnenstadsmonitor 2015 

 

 



‘Culturele’  beleving: 

 Oog voor de Deventenaar bij evenementen. Deventer is enorm succesvol met enkele grote 

evenementen en daar moeten we zuinig op zijn maar menig Deventenaar laat de binnenstad op dagen 

met grote, drukke evenementen links liggen. En dat terwijl dit een belangrijke en grote groep is voor 

winkeliers. Het vraagt om aandacht en oog voor de Deventenaar bij de bestaande maar ook om beleving 

en kleinschaliger vermaak op de ´normale´dagen, gericht op de eigen inwoners.  

 Stimuleer creatief ondernemerschap. Deventer heeft baat bij en staat bekend om de mooie combinatie 

van landelijke winkelketens en het eigen, kleinschaligere winkelaanbod. De binnenstad kent veel 

starters en mensen die op innovatieve of creatieve wijze op nieuwe behoeften en kansen inspelen. Dat 

maakt de binnenstad van Deventer anders dan die van andere steden. Dat zorgt er ook voor dat het 

stimuleren van ondernemerschap (niet alleen winkels maar bijv. creatieve ondernemers voor een goede 

mix die reuring kan brengen) ook om ondersteuning vraagt. Daarvoor zijn de ingrediënten aanwezig 

(o.a. via het Ondernemershuis) maar de vraag is of we er nu voldoende in voorzien om ook creativiteit 

en ondernemerschap in de binnenstad te stimuleren en steunen. 

 Museale functie (‘Deventer Verhaal’) verder doorontwikkelen en verstevigen. Een museale functie is 

belangrijk voor de binnenstad, om ons cultureel erfgoed en de Deventer collectie te tonen en om 

bezoekers naar de stad te trekken. We moeten de komende tijd doorpakken in het weer sterk, zichtbaar 

en aantrekkelijk maken van het tonen van ons stedelijk cultureel erfgoed. 

 Speelgoedmuseum nieuwe stijl realiseren en tot die tijd niet het oude museum sluiten. Er leven in de 

raad gedachten om het speelgoedmuseum te sluiten, totdat er een nieuwe opzet gerealiseerd is. Dat 

lijkt de fracties van D66 en PvdA erg onverstandig. Tijdelijke sluiting is slecht voor deze belangrijke 

museale functie van de stad. Daarom is voortzetting van de financiering van belang. D66 en PvdA 

hebben hier een initiatiefvoorstel op voorbereid. Dit voorstel is recent aangenomen, in aanloop naar 

een definitieve keuze van de raad voor een nieuwe, moderne opzet van een speelgoedmuseum. ► 
 

ACTIEPUNTEN 
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STAAT VAN DE BINNENSTAD  (2) 
In 2015 hebben minder ondernemers te maken gehad met 

een omzetdaling dan in voorgaande jaren. 70% van de 

ondernemers heeft zijn omzet zien stijgen, waarvan de helft 

tenminste 5% meer omzet kon bijschrijven. 1 op de 4 onder-

nemers verwacht in de komende 2 jaar meer personeel aan 

te nemen. T.o.v. het vorige meetmoment is dit iets toege-

nomen. 1 op de 10 verwacht echter een afname, ook dit 

aan-deel is iets groter toegenomen t.o.v. 2013. Het aandeel 

winkeliers dat binnen enkele jaren de zaak wil beëindigen 

ligt de laatste jaren vrij stabiel rond de 10%. Economische 

redenen en de leeftijd zijn de meest genoemde redenen om 

te stoppen. Bron: Binnenstadsmonitor Deventer, dec. 2015. 

 
2. BELEVING VAN DE STAD 

Beleving is tegenwoordig van groot belang in het bepalen van de aantrekkingskracht van een gebied of een 

evenement. Mensen willen vermaakt worden en willen een omgeving waarin zij kunnen ontspannen, winkelen 

en waar zij verrast kunnen worden. Beleving, vermaak en gemak is bij de hedendaagse consument de sleutel 

om ze te interesseren om naar een winkel of een binnenstad te komen. Voorzieningen en winkels moeten 

meerwaarde hebben boven de online beschikbaarheid van veel producten en voorzieningen. Daarmee 

verandert er sinds enige jaren al het nodige binnen de retail, doordat de consument in toenemende mate 

online zijn heil zoekt. Dat heeft aantoonbaar effecten op de manier waarop en de mate waarin mensen nog 

naar winkels en winkelgebieden gaan. Maar binnensteden en winkels kunnen nog steeds succesvol zijn en goed 

bezocht worden. Daarbij is het bieden van meerwaarde dus extra van belang. Dat kan in Deventer naast het 

winkelaanbod via de unieke oude binnenstad, via evenementen en via culturele en horecavoorzieningen. Met 

betrekking tot het onderdeel beleving van de stad maken wij in dit manifest het onderscheid in ‘ culturele 

beleving’ (vermaak, sfeer en cultuur in de stad) en ’ fysieke beleving’ (het aanzien van de binnenstad): 



 

 

◄ 

 Investeringen in een moderne bibliotheekvoorziening en de theater De Viking zijn noodzakelijk voor 

een vitale, levendige en aantrekkelijke binnenstad. De plannen voor een nieuwe bibliotheek aan de 

Stromarkt en de realisatie van De Viking, als samenvoeging van Theater Bouwkunde en het Filmhuis De 

Keizer, zijn noodzakelijk voor een aantrekkelijke binnenstad voor onze inwoners en voor bezoekers. Dit 

zijn investeringen die gedaan moeten worden als impuls en waar door veel ondernemers ook om 

gevraagd wordt. Wij zullen ons inzetten om deze belangrijke impuls mogelijk te helpen maken.  

 ‘Stad aan de IJssel’. Het is verstandig om te kijken of er nadrukkelijker aansluiting kan worden gevonden 

tussen Deventer en de provincie Overijssel vanuit Overijsselse boegbeeldprojecten in Deventer, 

waaronder ‘Stad aan de IJssel’. Hierbij wordt er gezamenlijk gekeken naar de aantrekkingskracht van de 

IJssel bij Deventer voor de binnenstad en de versterkende rol die het waterfront kan spelen in de 

beleving en aantrekkelijkheid van de binnenstad.  

Fysieke beleving: 

 Aanpak leegstand binnenstad. In het kader van die leegstand is niet alleen snelle vulling van panden 

met aparte, tijdelijke concepten een mogelijkheid waar wellicht nog meer uit gehaald kan worden. 

Naast structureel overleg met vastgoedeigenaren is er ook een juridisch instrument nodig om in 

gevallen het gesprek met pandeigenaren aan te kunnen gaan over invulling of onderhoud van een 

leegstaand pand of over te hoge huren, ook als deze daar geen interesse in hebben.  

De invoering van een leegstandsverordening voor de binnenstad kan daarbij (in lijn met de wijze 

waarop dit o.a. in Oldambt en enkele andere gemeenten is ingevoerd) een instrument zijn, dat de 

moeite waard is om te proberen. Hiervoor zal een voorstel uitgewerkt worden.  

 Startende ondernemers en tijdelijke expositieruimte in leegstaande panden: In een binnenstad die het 

van uitstraling en beeldkwaliteit moet hebben is teveel leegstand ongewenst. Daarom is het dus van 

belang om lege winkels en vitrines snel te vullen, eventueel met tijdelijke concepten of startende 

ondernemers die rustig aan hun winkel willen opbouwen, bij voorkeur met een lagere huur. 

Voorbeelden zijn pop-up winkels maar ook tijdelijke exposities om bezoekers van de stad meer de stad 

in te trekken, de winkelstraten in. Mogelijk kan bij dergelijke exposities een link met het Deventer 

Verhaal of met andere expositiebehoefte van kunst in de stad gelegd worden. Met de leegstand die er 

is, kan meer gedaan worden dan nu het geval lijkt, binnen de winkelfuncties van een pand of via andere 

creatieve concepten. Gesprek en overleg met eigenaren is hiervoor essentieel.  

 Grote Kerkhof wordt vanaf 2016 autovrij gemaakt, conform het raadsbesluit uit maart 2012. Een 

binnenstad die het van zijn beleving en uitstraling moet hebben moet geen autoblik op historische 

locaties laten plaatsen, zeker als er goede alternatieven zijn voor het parkeren van die auto’s. Er kan na 

de oplevering van de ondergrondse parkeergarage van het stadskantoor (die nadrukkelijk voor 

bewoners / vergunninghouders bestemd is) een start gemaakt worden met het verplaatsen van de 

vergunninghoudersplekken van het Grote Kerkhof richting de ondergrondse garage. Op deze manier 

kan er vanaf deze zomer meer met dit plein gedaan worden in relatie tot horeca, evenementen en 

recreatie. Er zijn voldoende vervangende parkeerplaatsen bij het centrum. ► 

ACTIEPUNTEN 
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VITAAL EN VEERKRACHTIG 
Goudappel Coffeng bracht in maart 2015 een vitaliteits-

benchmark uit over de vitaliteit van centrumgebieden. 

Deventer werd daarbij als een vitale stad aangemerkt, naast 

steden als  ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Roer-

mond en Utrecht. Factoren als demografie, bereikbaarheid, 

voorzieningenaanbod en ruimtelijke kwaliteit dragen bij aan 

economische vitaliteit. In de beleidsstudie ‘De veerkrachtige 

binnenstad’ van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 

juni 2015 werd de Deventer binnenstad aangemerkt als 

‘bruisend in een sterke regio’, waarbij omliggende 

gemeenten kwetsbaar (Apeldoorn / Zutphen) of zwak 

(Almelo) bleken. Bron: G&C en Planbureau Leefomgeving, 2015 

 

 

 

https://www.deventer.nl/besturen/regio-stedendriehoek/boegbeeldprojecten/boegbeeldprojecten/flyer-boegbeeldprojecten.pdf
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DE CONSUMENT EN VERVOER 
Uit onderzoek naar consumentengedrag is bekend dat 
consumenten van o.a. winkels en recreatieve voorzien-
ingen zich bij de keuze van de bestemming vooral laten 
leiden door de kwaliteit van het aanbod (assortiment, 
kwaliteit, service) en de ambiance (verblijfsklimaat, uit-
straling, schoonheid, veiligheid). Deze factoren bepalen 
de aantrekkingskracht van een gebied. Parkeren is een 
van de laatste zaken waar men een keuze of waardering 
op baseert, mits deze aan bepaalde minimale vereisten 
voldoet. Het tarief is volgens onderzoek nauwelijks van 
invloed op de keuzes die consumenten maken, ook niet bij 
de keuze voor de parkeerlocatie.  
Bron: Rapport Kennisplatform Verkeer en Vervoer, okt. 2013 

 
◄ 

Een schone (binnen)stad. De binnenstad is nu op bepaalde momenten van de week druk bezocht en dat 

laat ook fysiek zijn sporen na in de vorm van afval (dit geldt overigens voor menig wijk). Volle afvalbakken 

en vuilnis heten bezoekers dan nog te vaak welkom. Daarin vallen nadrukkelijk verbeteringen te behalen 

door dit afval actiever op te ruimen en eventueel de capaciteit van afvalbakken te vergroten en afval-

scheiding via de bakken te faciliteren. Ook de aanpak van graffiti op bepaalde hotspots verdient meer 

aandacht via snellere schoonmaak, de aanpak van daders en samenwerking met het lokale graffiti-

platform, in lijn met het in 2015 ingezette beleid, geïnspireerd door een succesvolle Leeuwarder aanpak. ■ 

3. DE BEREIKBARE STAD 
Wat is beleving en wat zijn voorzieningen waard als je er niet of moeilijk kan komen of als zaken lastig 

vindbaar zijn? Bereikbaarheid en vindbaarheid zijn cruciaal voor het succes van een winkel of een winkel- en 

recreatiegebied zoals het centrum. Dat vraagt om logische verkeersroutes met bewegwijzering, duidelijke 

looproutes en (parkeer)voorzieningen die er voor zorgen dat je de binnenstad kan bereiken of waardoor je je 

voertuig kwijt kan. Veel daarvan is reeds aanwezig in Deventer en er is de laatste jaren veel verbeterd maar op 

een aantal terreinen kan het beter. 

 De toegangspoort op orde. De Keizerstraat is een prachtige straat maar moet duidelijker gemarkeerd 

worden als de entree van het centrum. Dat vraagt om een meer uitnodigende uitstraling dan nu het 

geval is en wellicht zelfs op termijn om herinrichting voor verbetering van die cruciale entree.  

 Oog voor de ‘doorbloeding’ van de stad. Het is voor een binnenstad en een winkelgebied van enorm 

belang dat mensen zich niet alleen tot enkele straten beperken bij het bezoek aan de binnenstad. Ook 

moeten voorzieningen helder vindbaar en bereikbaar zijn. Dat vraagt om oog voor de ‘doorbloeding’ van 

de binnenstad. Mensen moeten niet alleen in de Korte en  Lange Bisschopstraat langskomen maar bij 

voorkeur ook verder de binnenstad in willen omdat hier ook iets te doen is of omdat drempels om daar 

te komen worden weggenomen. Een bibliotheek aan de noordkant van het centrum is daarbij belangrijk 

voor het bezoek aan dat deel, evenals logische en snelle fietsroutes daar naar toe en parkeerruimte. 

Automatisch denken dat elk deel van de stad vanzelf zijn bezoekers wel trekt als daar maar winkels 

zitten is onvoldoende. Dat vraagt om een discussie en keuzes rond de positie, bereikbaarheid en 

herkenbaarheid van delen van de binnenstad. 

 Oog voor de snelle bezoeker: We stellen voor om een aanpassing in het flitsparkeren in te voeren. Nu 

betaalt men sinds dit jaar op de flitsplekken op de Nieuwe Markt en de Stromarkt de eerste twee uur 

het normale straattarief en daarna een fors oplopend tarief. Om de doorloop van deze plekken echt te 

stimuleren maar om mensen ook een betaalbare parkeerfaciliteit te bieden stellen wij voor om de 

tarifering juist voor de eerste twee uur onder het standaard straattarief te leggen, bijvoorbeeld 1 euro 

(de tijd die ’s avonds ook in garages wordt betaald in de garages vanaf 1 januari 2016). Om de doorloop 

te bevorderen gaat na twee uur het tarief harder omhoog. 1 euro per uur in de eerste twee uur wordt 

dan opgevolgd door bijvoorbeeld de reguliere dubbele prijs van 5 euro per uur (nu de prijs op de 

flitsparkeerplekken na 2 uur) … ► 



◄ 

… Hiermee stimuleren we het gebruik van deze parkeerplekken en zorgen we wel voor doorloop gezien 

de prijsprikkel. Voor langere bezoeken aan de stad zijn de parkeergarages bedoeld, deze hanteren 

lagere tarieven dan bij straatparkeren. 

 De Noorderbergpoortgarage (Stadspoortgarage) moet nu snel aangepakt worden. De garage is al een 

tijd in slechte staat en moet opgeknapt worden om aan de noordkant van het centrum nabijgelegen 

parkeerruimte te leveren. Het besluit voor de noodzakelijke investering in deze parkeergarage is 

genomen bij de begroting van november 2015. Van ondernemers horen wij echter onbegrip over de 

lange termijn die eroverheen gaat nadat de garage in 2012 in zeer slechte staat bleek en deels gesloten 

werd.  PvdA en D66 willen hier dit jaar voortgang in zien.  

 Het (bewaakt) parkeren van de fiets in de binnenstad verdient verbetering. De vraag is of het 

terugdraaien van het bewaakte fietsparkeren bij het Lamme van Diesenplein verstandig was (dit 

raadsbesluit uit 2013 was nodig om de voorziening op het station gratis en bewaakt te maken), gelet op 

de noodzaak om ook aan de noordkant van de stad goede en veilige fietsparkeervoorzieningen te 

hebben. Zeker gezien de geplande voorzieningen rond de nieuwe bibliotheek en De Viking. Er moet 

gezocht worden naar een creatieve oplossing (eventueel met  bijv. vrijwilligers) om ook in dit deel van 

de stad de fiets veilig en onder toezicht te kunnen parkeren. 

 Bewegwijzering autoverkeer. Deventer heeft sinds 2015 weer een verbeterd, opgeknapt en werkzaam 

parkeerverwijssysteem. Als hierin nog eenvoudige, effectieve toevoegingen gedaan kunnen worden om 

de bezoeker van de stad (bijv. aan het begin van de stad) goed naar parkeervoorzieningen te wijzen 

dan moet dat zeker niet nagelaten worden. 

 Aantrekkelijke OV-tarieven. We bepleiten aantrekkelijke bustarieven in de stad bij evenementen en 

voor zaterdagen en koopzondagen. Er waren tot circa 2009/2010 eurokaartjes in de bus voor de 

zaterdag. Dat is met invoering van de OV-chipkaart verdwenen. 

 Daarnaast de terugkeer van een binnenstadsbusje. Er is een burgerinitiatief voor een busdienst met 

vrijwilligers, richting centrum. De oude binnenstadsbus kostte jaarlijks enkele tonnen en reed vrijwel 

dagelijks vrijwel leeg rond. Dit nieuwe initiatief met vrijwilligers achter het stuur ligt er al een tijd en de 

voortgang en start van de dienstverlening is onduidelijk. De fracties bepleiten dan ook het snel mogelijk 

maken van dit initiatief, o.a. omdat het enthousiasme van de vrijwilligers vastgehouden moet worden 

maar ook omdat dit een nuttige OV-voorziening voor de binnenstad kan zijn. 

 Aantrekkelijke parkeertarieven garages. In januari 2016 is er een lager avondtarief in de garages (1 

euro per uur) ingevoerd, dit n.a.v. een eerder voorstel hiervoor van de fracties van D66 en PvdA. 

Betaalbaar parkeren voor de auto is van belang voor binnenstadbewoners maar ook voor de 

avondvoorzieningen in het centrum. Voor dit lagere tarief is nu echter alleen financiering geregeld voor 

2016. De fracties bepleitten dan ook de voortzetting van dit voordelige avondtarief in de gemeentelijke 

garages, waarbij nog steeds gepoogd moet worden om het tarief naar 50 cent te krijgen. 

 Een rem op stijging van de tarieven voor straat- en garageparkeren. De parkeertarieven zijn afgelopen 

jaar niet verhoogd, ook niet met inflatiecorrectie. Waar onze tarieven nu nog niet negatief afwijken van 

de parkeertarieven van vergelijkbare gemeenten, moeten we dit ook zo proberen te houden. ■ 

 

ACTIEPUNTEN 

BEZOEK AAN DE BINNENSTAD 
Op het drukste punt in de binnenstad, ter hoogte van de 
Korte Bisschopstraat, is de penetratiegraad 77%. Dat 
betekent dat op dit punt 77% van alle 146.500 week-
bezoekers passeert. Met een gemiddelde penetratiegraad 
van 25% blijft de doorbloeding van de stad laag. Veel 
gebieden worden dus niet bezocht. Er vinden veel 
deelbezoeken plaats in de binnenstad. Met een penetratie-
graad van 25% staat Deventer op de 121e plaats op de 
ranglijst van de 142 winkelgebieden. Tussen 13:45u en 
15:15 uur wordt gemiddeld de grootste drukte bereikt in 
de Deventer binnenstad. Bron: Binnenstadsmonitor 2015 
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TOT SLOT 

Ambitieus Deventer 
In juni 2016 werd de nieuwste editie van de ‘Atlas voor 

gemeenten’ gepubliceerd.  Hierin wordt op basis van 

verschillende factoren gekeken wat de aantrekkelijkste 

grotere gemeenten zijn. Deventer scoort daarbij dit jaar 

plek 33 vanuit de 50 grootste gemeenten. Vorig jaar was 

dit plek 34. Deventer is stabiel. Maar we moeten meer 

willen. Stilstand is geen ambitie. Ter vergelijk: Zwolle 

staat 16
e
, Hengelo steeg van 44 naar 37. Er zit meer in. 

 

 
Dit manifest sluit geen zaken uit en heeft ook niet de pretentie compleet te zijn en per definitie voor snelle 

veranderingen te kunnen zorgen. De raadsfracties van PvdA en D66 willen met dit manifest aangeven waar zij 

veranderingen nodig en mogelijk achten, acties willen ondernemen en dat zij de binnenstad en alle 

ondernemende mensen willen ondersteunen in het krachtig en vitaal houden onze stad. Maar wie wil dat nou 

niet?  
 

Daarbij geldt dat een aantal zaken in dit manifest bestaande acties of besluiten betreft, het een aantal nieuwe 

voorstellen omvat of om zaken gaat die nog uitgewerkt moeten worden. De raadsfracties van PvdA en D66 

zullen daar in de komende tijd voorstellen voor gaan doen. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Twee 

fracties kunnen verantwoordelijk zijn voor dit manifest zijn maar succes kan alleen behaald worden met de 

steun van veel andere partijen en in samenwerking met ondernemers en de verschillende organisaties die zich 

bezig houden met de binnenstad.  
 

Voor elk sterk punt van de Deventer binnenstad geldt dat we bij wijze van spreken ook een zwakte of 

noodzakelijke verbetering kunnen noemen. Sterke punten moeten behouden blijven of uitgebouwd worden, 

aan de zwaktes en kansen moet gewerkt worden. Vanuit verschillende kanten (VVV, MKB, DKW, Gemeente 

etc.) wordt hier al hard aan gewerkt.  
 

Er ligt een brede opgaaf voor alle betrokkenen om samen op te willen trekken en samen te werken. Daarbij 

moet ook gezamenlijk gezocht naar iets waar dit manifest nog niets over zegt en waar gezamenlijk met alle 

relevante partijen gekeken moet worden naar mogelijkheden om dit bijeen te brengen: de noodzakelijke 

financiële middelen voor investeringen in een vitaal stadscentrum vol voorzieningen en beleving en met veel 

werkgelegenheid, ook na 2020. ■ 
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Dankwoord: 

 
Voor, tijdens en na het schrijven van dit manifest hebben wij met verschillende ondernemers en 

vertegenwoordigers van organisaties in de stad gesproken om ze de inhoud voor te leggen, om te sparren en 

om nieuwe ideeën op te halen. Daarbij bleken dit keer op keer zinvolle en informatieve gesprekken om de 

gedachten te scherpen.  

We wisten het al maar we merkten het ook nu weer: er is zoveel creatieve denkkracht alsook betrokkenheid bij 

de binnenstad en bij Deventer in het algemeen. Wij zijn die mensen erg dankbaar voor hun input en 

medewerking en rekenen erop met dit manifest een nuttige bijdrage te kunnen leveren vanuit onze rol. ■ 



 

9 

WWW.PVDADEVENTER.NL       WWW.DEVENTER.D66.NL 

 Richtingendocument …inDeventer! (voorheen ‘Deventer 2.18’) - Uitvoeringsstrategie en bedrijfsplan,  
VVV Deventer – zomer 2016 (nog niet gepubliceerd) 
Download: http://www.zet-deventeropdekaart.nl/actielijnen/19-alle-categorieen/actielijnen/imago/5-
stadsmarketing-2-18-b-1-1?tag=acties&article=1 

 Binnenstadsmonitor Deventer, gemeente Deventer – december 2015 
Download: http://kennisnet.deventer.nl/kennisnet/kennisbank/kennisbank/economie-
innovatie/binnenstadsmonitor-deventer-2015/binnenstadsmonitor-2015-def 

 ‘DeVisie 2020 – Zet Deventer op de Kaart’, Economische Visie Deventer, juni 2012 
http://www.zet-deventeropdekaart.nl/devisie-2020 

 Vitaliteitsbenchmark binnensteden, Goudappel Coffeng – maart 2015 
Download: http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/Rapport_Vitaliteitsbenchmark_-
_Goudappel_Coffeng_-_publieksversie_10_maart_2015.pdf  

 Rapport ‘Veerkrachtige binnensteden’, Planbureau voor de Leefomgeving – juni 2015  
Download: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2015_ 
De%20veerkrachtige%20binnenstad_1667.pdf 

 Rapport ‘Vervoer naar retail’ - Is de vervoerwijze van invloed op het functioneren van winkelgebieden?  
Feiten en een plan van aanpak. Kennisplatform Verkeer en Vervoer / CROW – oktober 2013 
Download: https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/KPVV_2013_0003.pdf  

  ‘Winkelgebied van de toekomst’, Platform31, Detailhandel Nederland etc. – februari 2014  
Download: http://www.ivbn.nl/viewer/file.aspx?FileInfoID=698  

 Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel - Verkenning van relevante trends en mogelijke 
toekomstscenario’s , Trendbureau van Overijssel – september 2013 
Download: http://trendbureauoverijssel.nl/site/download/1fDFrKkTYfmj?type=open 

 ‘De Binnenstad als buitenkans’, Platform31 – november 2014  
Download: http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/34/9/Stad_en_Regio_27-11-14- 
de-binnenstad-als-buitenkans-1417702137.pdf  

 

COLOFON 

VOOR CONTACT OVER DIT MANIFEST 
 

Rob de Geest, raadslid PvdA 

06-48381328 of rs.de.geest@deventer.nl 

& 

Bas Noor, raadslid D66 

06-24981910 of b.noor@deventer.nl 
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