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INLEIDING
De Gemeente Papendrecht heeft samen met
Ondernemersvereniging De Meent, de Vastgoedeigenaren van
winkelcentrum de Meent en de Rabobank aan het Platform De
Nieuwe Winkelstraat (DNWS) gevraagd om een “actieplan
toekomstbestendig centrum Papendrecht” op te stellen. Het doel
van dit gezamenlijke initiatief is om met de ondersteuning van een
onafhankelijke partij (DNWS) helder te krijgen waar het centrum van
Papendrecht de komende jaren op moet focussen om haar positie te
versterken én hoe de samenwerking hierop ingericht kan worden.
De lokale stakeholders willen met concrete acties aan de gang zodat
het ‘centrum Papendrecht’ goed gepositioneerd wordt.
Een toekomstbestendig winkelgebied is een winkelgebied dat ook in de toekomst de ‘connected’ consument kan
boeien en binden. Deze ‘connected’ consument maakt steeds meer gebruik van internet en technologie voor, tijdens
en na zijn bezoek aan een winkelgebied. Als winkelgebied moet je een sterk merk zijn en dit in alle vormen en via alle
kanalen bij de consument weten over te brengen. Om dit te kunnen doen, moet allereerst de basis op orde zijn, zowel
fysiek als online en qua onderlinge samenwerking. Zonder goede basis is het bouwen aan de toekomst niet mogelijk.
Wanneer de basis op orde is moet er een duidelijke strategie zijn voor branding en het positioneren van het
winkelgebied.
Dit actieplan is langs een drietal onderwerpen die de inhoudelijke basis vormen van de aanpak van DNWS opgesteld:

I. DE BASIS OP ORDE
De kwaliteit van het winkelgebied en de kwaliteit van de samenwerking moeten op orde zijn. Met de kwaliteit van het
winkelgebied bedoelen we zaken zoals het winkelaanbod, de uitstraling van de openbare ruimte, enzovoorts. Met de
kwaliteit van de samenwerking bedoelen we de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers, maar ook de
publiek-private samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers en de samenwerking met de
vastgoedeigenaren.

II. EÉN MERK; WAT MAAKT HET CENTRUM VAN PAPENDRECHT ONDERSCHEIDEND?
Ook is van belang dat de stakeholders die betrokken zijn bij een winkelgebied weten waarom verschillende
consumentgroepen (bijvoorbeeld woon-werk, toerist, shopper, regio en inwoner) wel of niet naar hun winkelgebied
komen. Om hierop antwoord te kunnen geven is inzicht nodig in ‘de klant’. Daarna kan een aanpak worden ontwikkeld
waardoor de klant wordt gevonden en aan het winkelgebied wordt gebonden met een onderscheidende
positionering.

III. AAN DE SLAG (SPEERPUNTEN VAN DE NIEUWE WINKELSTRAAT)
Op elk speerpunt van DNWS (‘Identiteit en uitstraling’, ‘Lokaal samenwerken’, ‘Klant centraal’, ‘Relevante content’,
‘Digitalisering en technologie’ en ‘Transparantie in aanbod’) wordt in dit actieplan aanbevelingen en acties
geformuleerd. Per onderdeel behoeven de acties een eigen invulling én eigen tempo, maar in de uitvoering is er
samenhang tussen de verschillende acties. Voortgang op de één heeft effect op het succes van de ander.
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Een toekomstbestendig winkelgebied vraagt van alle stakeholders inzet, betrokkenheid en samenwerking. Dit is niet
éénmalig en/of projectmatig, maar op structurele basis.

1. AANPAK
DNWS werkt volgens een stappenplan om te komen tot een actieplan:
Stap 1: Intakegesprek met lokale stakeholders
Het doel is om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie en de verwachtingen van de stakeholders. Bij het
intakegesprek betrekt DNWS ook de informatie zoals die uit de vragenlijst die door de lokale stakeholders is ingevuld
naar voren komt.
Stap 2: Schouw
De expert van de DNWS schouwt het winkelgebied.
Stap 3: Werksessie
Er vindt een werksessie plaats met een brede vertegenwoordiging van de belanghebbenden (betrokkenen bij het
winkelgebied, stakeholders) zodat de koers op het bereiken van een toekomstbestendig winkelgebied kan worden
uitgezet én ingezet. Tijdens de werksessie staan de onderwerpen: ‘basis op orde’, ‘identiteit’ en ‘aan de slag’ op het
programma (zie ook de inleiding).
Stap 4: Actieplan
De voorgaande stappen aangevuld met expertise van onze experts en ervaringen in andere gebieden worden als
bouwstenen gebruikt voor het -voorliggende- actieplan. Hierin worden concrete aanbevelingen gedaan en
actiepunten aangedragen waarmee de lokale partijen aan de slag kunnen.
Stap 5: Eindgesprek
Tenslotte wordt het traject afgesloten met een eindgesprek met de belanghebbenden om het actieplan toe te lichten
en om te helpen met de opstart van de acties in het actieplan. Doel van het eindgesprek is dat de stakeholders
daadwerkelijk met acties genoemd in dit actieplan aan de slag kunnen gaan.

OPBOUW ACTIEPUNTEN
Op basis van de bovenstaande stappen zijn in dit actieplan aanbevelingen en concrete acties geformuleerd. De
aanbevelingen zijn onderverdeeld in de drie speerpunten van DNWS: ‘basis op orde’, ‘identiteit’ en ‘aan de slag’.
DNWS realiseert zich dat er in het actieplan veel projecten benoemd zijn en dat het wellicht niet mogelijk is om alles
direct aan te pakken. DNWS adviseert om te focussen op het intensiveren van de samenwerking door het
professionaliseren van de Stuurgroep (aanbeveling 4A t/m C) en het activeren van de ondernemers (aanbeveling 5).
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Tegelijkertijd is het noodzakelijk de aanbevelingen 1 (compact centrum en leegstand) en 3 (parkeren) op te pakken.

2. AANBEVELINGEN DE BASIS OP ORDE – KWALITEIT VAN HET WINKELGEBIED
De basis van een toekomstbestendig winkelgebied bestaat voor DNWS uit twee dimensies:
● De kwaliteit van het winkelgebied
● De kwaliteit van de samenwerking tussen de lokale belanghebbenden in het winkelgebied
De grafiek hiernaast toont hoe de basis van
het centrum van Papendrecht er volgens de
resultaten van de scan en de werksessie
Papendrechtvoor staat. De kwaliteit van het
centrum
winkelgebied scoort met een 6,7 ruim
voldoende, maar niet uitmuntend. De
kwaliteit van de samenwerking scoort met
een 5,8 bijna voldoende. DNWS
onderschrijft de toonzetting van deze
rapportcijfers. Werken aan de verbetering
van de samenwerking verdient de hoogste
prioriteit, vooral om de samenwerking
tussen de stakeholders op centrumniveau te
professionaliseren en de actiebereidheid
van ondernemers te vergroten. De
herontwikkeling van de Meent, is al enige
tijd geleden gedaan. Aan de Markt is
gewerkt, ook aan het Oude Veer wordt
gewerkt. Maar het centrum is geen geheel
en de attractiviteit is niet op orde. Hierin
liggen een aantal belangrijke aandachtspunten zoals de optimalisering van de bewegwijzering binnen het centrum, de
parkeertarifering en de aanpak van de entrees en Oude Veer. Navolgend zijn de projecten uitgewerkt om zowel de
kwaliteit van de samenwerking als van het winkelgebied aan te pakken.

KWALITEIT VAN HET WINKELGEBIED
In de visie van de betrokken stakeholders heeft Papendrecht-centrum zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. O.a.
dankzij de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging, inzet van de eigenaren en de aanpak van de leegstand.
De eerste indruk is dat het winkelcentrum weliswaar compact oogt, maar dit tegelijk niet is. Dit komt doordat vanuit
de centrale winkelpromenade over twee lagen er allerlei uitlopers zijn alle kanten op. Zowel naar Oude Veer, het
centrale plein waar markt gehouden wordt, als richting de entrees die aansluiten op de deels rondom het
winkelcentrum lopende ‘rondweg’.
Het winkelbestand omvat bijna 24.000 m2 wvo verdeeld over 95 vestigingen en bestaat voor 70% uit niet-dagelijks
aanbod, 20% dagelijks en de leegstand is 8%. Naar aantal verkooppunten bedroeg de leegstand eind 2016 11% (KSO
2016). Deze leegstand is verspreid over het winkelgebied, maar bevindt zich vooral aan de randen. Uit de gesprekken
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met de eigenaar en bestuurslid van de ondernemersvereniging (tevens makelaar) blijkt dat er een enorm schuifproces
aan de gang is. De algehele uitstraling van het centrum, de bewegwijzering en verbloeming van de achterkanten kan
beter.
De omzetontwikkeling over 2011-2016 is negatief geweest. Naast de mode-sector heeft ook de vrije tijdssector omzet
verloren. Uit het KSO2016 blijkt dat alle middelgrote centra hetzelfde patroon vertonen doordat consumenten meer
in de grote steden en via internet kopen. De ondernemers wijten dit grotendeels aan de externe ligging in de regio
Drechtsteden en het beleid ten aanzien van parkeren in relatie tot winkelcentrum Walburg, de grote concurrent. In de
dagelijkse sector is de koopkrachtbinding (de mate waarin de eigen inwoner de detailhandelsbestedingen in de eigen
woonplaats doet) als ook de koopkrachttoevloeiing (het percentage omzet van buiten de gemeente) met ca 10-12%
afgenomen. In de niet-dagelijkse artikelensector is de koopkrachtbinding iets gedaald, de koopkrachttoevloeiing is
toegenomen van 29% naar 35%. Dit is opmerkelijk want dit betekent dat meer consumenten van buiten in de Meent
komen winkelen.
De volgende sterke- en zwakke punten van het winkelgebied komen voort uit het intakegesprek, de vragenlijsten, de
schouw en de werksessie.
Sterke punten
●
●
●
●
●
●
●
●

Centrumfunctie binnen Papendrecht, relatief weinig lokale concurrentie
Divers winkelaanbod, goede mix van boodschappen en winkelen met ketens en zelfstandige ondernemers
waaronder enkele trekkers in de mode en een groot nieuw pannenkoekenrestaurant
Meentpassage als eigentijdse, moderne centrale winkelstraat over 2 lagen
Enkele nieuwe ondernemers in het Oude Veer
Autovrij winkelgebied
Marktplein geschikt voor warenmarkt en evenementen vlakbij het winkelen
Centrale entree parkeergarage in het centrum
Enkele aansprekende evenementen zoals grootste kunstijsbaan in de winter

Zwakke punten
● Centrum lijkt compact, maar uitlopers richting Oude Veer doen niet echt mee; verbinding en wisselwerking
met Meentspassage en Markt is beperkt (vanwege invulling diensten Veerpromenade)
● In een aantal branches waaronder sport, lingerie, betaalbare kinderkleding, bruin- en witgoed,
cadeauartikelen en snuffelwinkels blijft het winkelaanbod wat achter om de consument volwaardig te
kunnen bedienen
● Er zijn weinig winkels met vernieuwende concepten of winkels met een echte (bovenregionale/
onderscheidende) aantrekkingskracht
● De leegstand in de Muntpassage op verdieping en aan de Markt en structurele leegstand aan het Oude Veer
nodigen niet uit tot bezoek van dat deel van het centrum
● De Action ligt als trekker te veel buiten het winkelgebied
● Planvorming omtrent de supermarkt is een kans, mits goede keuze wordt gemaakt
● Geen uniforme openingstijden
● Groenbeleving: veel verschillende elementen, met een wisselende niet-uniforme uitstraling
● Er is sprake van een overmatig gebruik van uitstallingen, reclame-uitingen, bebording, vlaggen etc. van een
zeer wisselend kwaliteitsniveau
● Het centrum heeft geen specifiek, permanent vermaak voor kinderen
● Het is vanaf de dijk onvoldoende zichtbaar wat het centrum te bieden heeft en waar het winkelgebied begint
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●
●
●
●

Entrees vanaf zuidzijde/het Oude Veer zijn niet heel attractief en uitnodigend
Bewegwijzering en inrichtingselementen (banken, plantenbakken) vormen geen eenheid
De uitstraling als achterkantsituatie aan de ‘ring’ rond het centrum doet afbreuk aan de beleving
De plattegronden (van het centrum, wandel- en fietsroutes) staan niet allemaal op strategische locaties

2.1 AANBEVELING 1: AANPAK COMPACT CENTRUM EN LEEGSTAND: MAAK KEUZES
Kern is dat het Oude Veer al lange tijd structureel geen onderdeel uitmaakt van het winkelgebied. Een achtje of
winkelrondje zoals ooit bedacht en bedoeld is er nooit gekomen en zal gelet op de nieuwe werkelijkheid waarin
minder winkelmeters nodig zullen zijn, er ook niet komen. De toevoeging van vierkante meters vastgoed ‘buiten de
Meent’ zoals Action en aan de Markt hebben daar geen goed aan gedaan. En als gevolg van afname van oriëntatie op
fysieke winkels moet nu een keuze worden gemaakt worden voor een compact kernwinkelgebied met -wellicht- een
aantal sfeergebieden. Zo moet besloten worden of er nu echt wordt doorgepakt met winkels in het Oude Veer om er
‘het leukste straatje’ van het centrum van te maken met starters, of dat het wordt afgebouwd als winkelgebied.
Hetzelfde geldt voor de Markt: ook hier moet een keuze worden gemaakt wat men met het plein wil: winkels of een
horecaplein zonder winkels. En hoewel het moeilijk realiseerbaar zal zijn, zou verplaatsing van de Action naar een
centraler locatie in het centrum wenselijk zijn.

BENODIGDE PARTIJEN
•
•
•
•

Gemeente
Ondernemersvereniging de Meent (OVM)
Eigenaren
Overig (horeca, Cultuur, makelaar)

ACTIEPUNTEN 1.2
ACTIEPUNT
Opzetten werkgroep compact en comfortabel

Benoemen kernwinkelgebied en sfeergebieden
Per deelgebied wenselijke functie en invulling aangeven. Met eigenaren
en huurders in gesprek gaan over wenselijke ontwikkeling
Benoem aan de hand van een standaard checklist per straat
aandachtspunten die opgepakt moeten worden. Maak dit onderdeel
van een Actieplan 2017-2020
Breng aanbod en kwaliteit horeca in kaart en leidt daaruit af in welke
branches en op welke plek meer diversiteit kan worden bereikt
Communicatie opzetten naar achterban om acties uit te zetten

WIE
Gemeente
Vastgoed
OVM
Centrummanager
Werkgroep
Werkgroep

WANNEER
Direct

Werkgroep

Vanaf juni 2017

Extern advies

Juli 2017

OVM

Juli 2017

Direct
Direct

2.2 AANBEVELING 2: VERSTERKING VAN DE BELEVING & UITSTRALING
Het in 2007 herontwikkelde De Meent werd destijds geroemd als een geslaagd ingreep en aanpak om op een
beperkte ruimte 2-laags winkelen te creëren door goed gebruik te maken van het verschil in hoogtes. De overige
bestaande straten de Markt, Brederodelaan, Veerpromenade en het Oude Veer zijn vooral toevoergebieden voor de
Meent. Het is belangrijk dat deze gebieden attractief zijn om het centrum als geheel toekomstbestendig te laten
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floreren. Concreet verdienen de volgende zaken de aandacht: uniforme inrichting openbare ruimte, bewegwijzering,
groen, displays, verlichting, eigentijdse inrichtingselementen en aandacht voor uitstraling van panden en historiciteit.
Ga in een werkgroep met vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers aan de slag met de optimalisering van de
uitstraling en de fysieke beleving van Papendrecht-centrum. Filter welke verbeterpunten voor de diverse stakeholders
de hoogste prioriteit hebben en onderzoek wie welke inbreng kan leveren om deze punten aan te pakken (zowel
financieel als organisatorisch).

BENODIGDE PARTIJEN
●
●
●
●
●

Gemeente
Eigenaren
Ondernemersvereniging De Meent
Samenwerking vertegenwoordigers Oude Veer en Stichting Huiskamer Papendrecht
Eventmanager

CONCRETE ACTIE- EN BESLISPUNTEN
WAT
Opzetten werkgroep ruimtelijke aanpak

Op basis van de schouwpunten en bovenstaande aandachtspunten
wordt een inventarisatielijst gemaakt met alle ruimtelijke ingrepen
die noodzakelijk dan wel gewenst zijn.
Elk werkgroep lid beoordeelt individueel of de lijst compleet is of dat
er nog belangrijke zaken ontbreken.
Op themaniveau wordt beoordeeld welke stakeholder hierin een
financiële en/of organisatorische verantwoordelijkheid heeft. Acties
waar nauwelijks kosten aan verbonden zijn en waar men het over
eens is, worden direct opgepakt (quick-wins).
Iedere stakeholder inventariseert samen met de achterban op welke
thema’s men bereid is te investeren (organisatorisch en financieel)
en hoe groot deze investering kan zijn.
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WIE
Gemeente
Vastgoed
Organisaties ondernemers
Werkgroep

WANNEER
Direct

Werkgroep

juni

Werkgroep

juli

Werkgroep + achterban

juli

juni

Winkelgebied centrum Papendrecht
Op basis van (financiële) bereidheid wordt er een actielijst opgesteld
waarin uitgewerkt is welke punten moeten worden aangepakt, wie
dit oppakt, op welke termijn en hoe de financiën geborgd zijn.
Voor zaken die een langere adem vragen (doordat hiervoor het
gesprek met een vastgoedeigenaar geopend moet worden of er
vanuit de gemeente of een andere partij extra budget vrijgemaakt
moet worden) wordt bekeken in hoeverre deze actiepunten
haalbaar, realistisch en urgent zijn. Voor de actiepunten die het
hoogst scoren op deze punten wordt een strategie uitgewerkt.

Werkgroep

september

2.3 AANBEVELING 3: PARKEERTARIEVEN VANUIT GASTVRIJHEID EN CONCURRENTIEPOSITIE
De parkeermogelijkheden en vooral beprijzing en tarifering zijn zaken die door de partijen breed worden aangedragen
als zaken waarvoor een voortvarende aanpak op korte termijn noodzakelijk is. Concreet is het van belang dat een
keuze wordt gemaakt tezamen door alle betrokken partijen, waarbij gekeken wordt naar belang, wat mogelijk is in
relatie tot gastvrijheid en de concurrentiepositie in de regio, wat wenselijk en haalbaar is als het gaat om tariefstelling.

AANBEVELING
Richt het overleg en de discussie over parkeertarieven in, in een kader van de toekomstbestendigheid. Daarbij is het
uitgangspunt het huidig functioneren, de wensen van de kritische klant en de concurrentiepositie in de regio. Bepaal
wat financieel de kaders zijn, deel dit breed in de werkgroep met alle betrokkenen. En kom tot een besluit wat de
wens is, wat ieders bijdrage daarin kan zijn. Eventueel zou als tussenstap tot een pilot besloten kunnen worden om te
onderzoeken wat het effect is van een maatregel.

BENODIGDE PARTIJEN
●
●
●

Gemeente
Eigenaren
Ondernemersvereniging de Meent

CONCRETE ACTIE- EN BESLISPUNTEN
WAT
Richt de discussie over betaald parkeren op wat wenselijk en
mogelijk is. Indien gewenst externe begeleiding inschakelen.

Bespreek wat financieel de mogelijkheden zijn en welke modellen
daarbij denkbaar zijn. Denk eventueel aan het instellen van een pilot
om te kijken wat de effecten zijn. Daarbij moet ook gedacht worden
aan een geschikt monitoring instrument om de effecten te kunnen
kwantificeren.
Op basis van de inventarisatie van kosten en baten doet de
gemeente een voorstel.
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WIE
Gemeente, waaronder
verkeerskundige
Ondernemersvereniging
De Meent
Evt. externe begeleiding
Werkgroep

WANNEER
Mei

Gemeente

Mei/juni

Mei/juni

Winkelgebied centrum Papendrecht
De afspraken worden vastgelegd in een convenant voor een
bepaalde periode. Met inbegrip van evaluatiemoment(en) en
uitkomsten van monitoring.

Werkgroep

Juni/juli

KWALITEIT VAN DE SAMENWERKING
Hier is sprake van een dubbelbeeld. Er speelt veel. Zo is er een discussie over het parkeren, de randen van het
centrum verdienen aandacht. De Markt als plein is gerealiseerd. Nu speelt nog een plan voor vestiging van de
bibliotheek. Uit de inventarisatie blijkt dat er geen beleid is als het gaat om terrassen, horeca, koopzondagen. De
website heeft momenteel niet de gewenste uitstraling en wordt niet actueel gehouden. Een ondernemer en Next Real
Estate zijn actief met aanpak van de leegstand en denken na over de marketing.
Al met al spelen er veel zaken die opgepakt moeten worden maar waarover eerst overeenstemming moet zijn. Dit wil
men ook. Er is nu een kopgroep verenigt in een Platform Detailhandel (een actiepunt uit de Koersnotitie Detailhandel
van januari 2014). Dit platform wil zich richten op de toekomst van de Meent. In de afgelopen periode is geïnvesteerd
om de samenwerking te verbeteren. Het veranderingsproces is in gang gezet en het platform komt bij elkaar. Enerzijds
zijn alle partijen betrokken bij de intake en blijkt overduidelijk dat men elkaar weet te vinden. De (voorzitter van de)
ondernemersvereniging spreekt de wens uit dat men graag op een goede actieve manier wil samenwerken met de
gemeente en vastgoedeigenaren. De gemeente en ondernemers hebben samen deelgenomen aan de Masterclasses
van het Platform DNWS en waren hierover zeer positief. De wethouder verwoordt de wens van de gemeente dat men
zich wil richten op een toekomstbestendig centrum. Het vastgoed is niet verenigd in een VVE, wel is het planmatige
opgezette deel in handen van twee eigenaren en zodoende goed georganiseerd (dit deel is voor 50% in handen van
Next Real Estate en voor 50% in eigendom bij Syntrus Achmea). Het beheer van De Meent wordt voor beide partijen
uitgevoerd door CBRE. Zij hebben marketingplannen laten opstellen die sterk landelijk georiënteerd zijn. Hun wens is
dit lokaal te verbinden en te laten landen.
Niet duidelijk voor de partijen is wat echte, effectieve samenwerking met drie partijen kan en/of moet zijn en wat dat
gaat opleveren, noch wie (zich) waarvoor primair verantwoordelijk (voelt) is en de trekker is. Daardoor blijft men
vooralsnog doorgaan op wat men had en hoe men zaken deed en staat bij alles de naam van de
ondernemersvereniging én vooral die van de zeer actieve eventmanager.
Er moet meer tijd gestoken worden in het opzetten van een gezamenlijke organisatie, bestaande uit de juiste
afvaardiging van bestuurders, zijnde vertegenwoordigers van de diverse stakeholders die met ruggenspraak en
mandaat zijn afgevaardigd. Die organisatie kan een gezamenlijk (gedragen) koers bepalen. Dit zal gezien de status quo
echt vanuit een ‘wil’ moeten komen en daarmee ook de investering per partner. De ondernemers willen dit graag,
maar door gebrek aan koers, sturing en leiderschap komt dit niet of moeilijk van de grond. Nu lijkt het dat slechts een
beperkte club uit het collectief dit wil. De aangestelde eventmanager is van zeer goede wil. Maar wordt behalve door
de ondernemers ook door de gemeente voor allerhande zaken gevraagd en ingezet, die daarbij de zaken naar eigen
inzicht oppakt. Dit kan als gevolg van het ontbreken van een helder actieplan en krachtig bestuur. Feitelijk geldt dit
ook voor de gemeente en de vastgoedpartijen. Kortom, de oplossing is dat de juiste samenwerkingspartners
(vastgoed, ondernemers overheid) aan elkaar gekoppeld worden in een geprofessionaliseerd bestuur.
Om de samenwerking te optimaliseren moet aandacht zijn voor een aantal belangrijke aandachtspunten:
Toekomstbestendige Winkelgebieden | Pagina 10 –23

Winkelgebied centrum Papendrecht
•

•

•

•

Het centrum wordt vanuit het kernteam moet worden aangestuurd als één bedrijf. Nu wordt er veel geïnitieerd,
maar er wordt nog te weinig gewerkt vanuit één centrale ambitie voor het centrum, er ontbreekt een
gezamenlijke koersbepaling, met een sterke focus en prioritering (lees keuzes maken). Het gevolg hiervan is dat er
van alles te versnipperd wordt opgepakt met onvoldoende resultaat.
Het ondernemerscollectief moet breder zijn samengesteld met meer actieve deelnemers. Nu loopt het tegen zijn
grenzen aan. Tijdens de werksessie is geconstateerd dat een enthousiaste nieuwe voorzitter en een kleine groep
ondernemers zich actief inzetten voor het centrum. Er wordt een (te) groot beroep gedaan op deze (te) kleine
groep. Er is sprake van een overgang van ‘oude garde’ naar ‘nieuwe garde’. Een belangrijk doel van het DNWStraject is om hierin een positieve verandering te brengen: hoe houd je de trekkers gemotiveerd en krijg je nieuwe
ondernemers op de kar?
De eventmanager moet aangestuurd worden vanuit een professioneel bestuur met een duidelijk takenpakket en
vanuit een actieplan met prioriteiten zodat duidelijk is wat hij wel en ook wat hij niet moet doen
Het vastgoed moet worden georganiseerd. Het ontbreken van een organisatie zorgt ervoor dat overleg niet
mogelijk is, laat staan dat de samenwerking met deze sector op gang is. Wel zijn vastgoedeigenaren betrokken.

Sterke punten
• Sterke ondernemersvereniging met relatief hoge participatiegraad
• Financiële middelen
• Aanwezigheid van een eventmanager
• Een platform dat elkaar regelmatig spreekt.
Zwakke punten
• Er is te weinig focus in de aansturing in projecten/activiteiten in het centrum
• Binnen de ondernemersgroep is er te weinig samenhang en afstemming, betrokkenheid en inzet voor het
collectief (warenhuisgedachte); tussen detailhandel, horeca en recreatie wordt er onvoldoende samengewerkt en
relaties gelegd
• Vastgoedeigenaren zijn wel betrokken, maar niet met individuele eigenaren georganiseerd waardoor
samenwerking achterblijft. Daarnaast richten zij zich met volle overgave op het vullen van leegstaande panden en
promotie zonder dat er sprake is van een gezamenlijke visie en actieplan (aard, invulling en uit te dragen
identiteit)

2.4 AANBEVELING 4A: STUUR HET CENTRUM AAN ALS EEN BEDRIJF
Dit is hèt speerpunt voor de stakeholders van het centrum van Papendrecht. Alle partijen moeten zich realiseren dat
De Nieuwe Winkelstraat 2.0 anders is dan de oude. Bestaande ondernemers in de winkelstraat zullen in intensieve
samenwerking met de andere betrokken stakeholders moeten laten zien dat samenwerken meer oplevert dan alleen
werken. Een toekomstbestendig winkelgebied ontstaat als er als één merk naar de klant (zoals bijvoorbeeld De
Bijenkorf, IKEA, Loods 5), zowel offline als online, wordt gewerkt. Dit is alleen mogelijk als er goed wordt
samengewerkt, waarmee de kwaliteit van deze samenwerking meer dan ooit van groot belang is.
Samenwerking als een warenhuis, een onderneming
De samenwerking moet werken als een tandem (zie figuur) tussen management (stuurman) en ondernemers
(trappers). Heel belangrijk daarin is dat ieder zijn eigen rol heeft en zich daaraan houdt. De houding en kwaliteit van
de stuurman moet matchen met de actie- en investeringsbereidheid van de ondernemers om daadwerkelijk in
beweging te komen. Beide beïnvloeden elkaar. Indien de stuurman vertrouwen geeft en in staat is een gezamenlijk
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koers uit te zetten, zijn de ondernemers bereid mee te doen en zich achter het winkelgebied te scharen. Andersom is
dit ook het geval. Indien de stuurman geen vertrouwen geniet, zijn de ondernemers niet bereid op de tandem te gaan
zitten. En als de ondernemers niet acteren en investeren in samenwerking, kan de stuurman niets goed doen.

Ik Onderneem! B.V. 2014

Qua structuur is er op dit moment geen goed georganiseerde en professionele samenwerking tussen de belangrijkste
stakeholders in het centrum te weten gemeente, ondernemers en vastgoed. Er is geen centrummanagement of
stuurgroep. De stakeholders beoordelen de samenwerking in het centrum van de Meent met een 5,8. Dit is geen
voldoende. De vraag is wel waarop deze score is gebaseerd (‘6-jes cultuur’?).
Wat ons vanuit DNWS en Rabobank Drechtsteden opvalt is dat de gemeente, 2 vastgoedpartijen en voorzitter van de
ondernemersvereniging hard willen trekken aan een toekomstbestendig centrum Papendrecht. Dit is een basis maar
voor het bereiken van een toekomstbestendig centrum te gering. Er moet sprake zijn van een echte, hechte efficiënte
samenwerking tussen de alle betrokken partijen in het centrum met duidelijke afspraken. Dit bleek niet openlijk
tijdens de intake, de schouw of de werksessie. Het gebrek aan efficiënt samenwerken wordt zichtbaar door het feit
dat er –tot op heden- geen regie is op of duidelijkheid over de rol van de eventmanager. Het gevaar van
belangenverstrengeling en overlap lag (en ligt?) daardoor constant op de loer.

2.4 AANBEVELING 4B: ZORG VOOR EEN STERK BESTUUR MET BEGRIP VOOR ELKAARS BELANGEN
Wat Papendrecht-centrum nodig heeft is een sterk bestuur, met een goede afvaardiging van alle stakeholders en
focus met begrip voor elkaar belangen; een bestuur dat zorgt voor goede aansturing van de event- (dan wel
centrummanager).
Er lijkt sprake van één stuurman op de tandem, maar in de praktijk is niet duidelijk wie dit is, wat men gezamenlijk wil
en wie wat oppakt. De eventmanager pakt veel op, zowel voor gemeente als ondernemers. Nodig is een regisseur die
de weg bereidt, vasthoudt en bijstuurt voor een gedragen samenwerking in Papendrecht. Alle betrokkenen trappen
op dit moment zelf heel hard op de pedalen, maar onduidelijk is of ze hetzelfde doel en focus voor de toekomst voor
ogen hebben en wie de stuurman is. Wat mist is een echte samenwerking van partijen op ‘gelijkwaardige’ basis en
bewust van verantwoordelijkheid en duidelijkheid van rollen: wie doet wat? En er ontbreekt gezamenlijke stip op de
horizon.
De eerste stap om tot een goede, gestructureerde samenwerking op centrumniveau te komen is gezet. Dit is positief.
Er is sprake van een overlegplatform tussen gemeente, ondernemers en vastgoed er is een eventmanager actief.
Tijdens de werksessie is door de stuurman en trappers aangegeven wat men nodig acht. Om het centrum van
Papendrecht naar een hoger niveau te tillen en de projecten benoemd in dit actieplan uit te kunnen voeren, blijkt men
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te onderkennen dat professionalisering van de samenwerking en een projectplan met duidelijke doelen en acties
noodzakelijk is. Er is ook het besef dat hiervoor op een breder terrein meer inzet nodig is, dan alleen ‘leegstaande
panden vullen of gratis parkeren’. Genoemd zijn marketing, communicatie en commercie. En op het vlak van de
uitvoering is benoemd dat de rollen duidelijk moet zijn als het gaat om regie, faciliteren en verbinden.
Het verdient daarom aanbeveling dat de samenwerking tussen gemeente, ondernemers, de culturele/ toeristische
sector én vastgoedeigenaren op centrumniveau wordt geïntensiveerd. Smeed een sterke stuurgroep waarin deze
partijen vertegenwoordigd zijn met mandaat vanuit de achterbannen. Deze stuurgroep gaat het centrum van
Papendrecht aansturen zoals een bedrijf wordt aangestuurd. Een stuurgroep die op basis van gelijkwaardigheid en
met een gezamenlijk investeringsprogramma, met focus op de centrale ambitie voor het centrum waar iedereen
achter staat en naar toe werkt aan de gang is. De stuurgroep zorgt ervoor dat er samen intensief en effectief gebouwd
wordt aan verwezenlijking van de doelstellingen door heldere keuzes te maken en de projecten te definiëren en aan
te sturen.
De stuurgroep bepaalt:
•
•
•
•
•
•

De visie en de ambitie, doelstellingen en de lange- en korte termijnstrategie voor het centrum
Het meerjarenprogramma en het jaarlijks actieplan, inclusief begroting (dekking van de kosten)
De aansturing van de uitvoeringsorganisatie zodat iedereen die betrokken is bij de verbetering van het
centrum van Papendrecht ook aan het werk kan.
En bewaakt de voortgang en ziet toe op een integrale uitvoering.
Legt verantwoording af over uitgaven en activiteiten en over het toezien op het nakomen van de afspraken.
En informeert de achterban over de voortgang, houdt de achterban betrokken en deelt successen (laat zien
dat er daadwerkelijk resultaat geboekt wordt). Dit wordt uitgewerkt in een communicatieplan.

2.4 AANBEVELING 4C: KIES VOOR EEN GEZAMENLIJKE KOERS
Er is er tot op heden geen sprake van een duidelijke gezamenlijke stip op de horizon. Iedereen is vooral bezig met
eigen speerpunten, zonder coördinatie en dit verlamt de samenwerking en het gezamenlijk werken als één warenhuis:
•
•
•

De gemeente wil graag werken aan een sterk centrum. Maar er is onduidelijkheid over wat hiervoor precies
nodig is en welke keuzes hiervoor nodig zijn.
Vastgoed richt nu zich vooral op het vullen van leegstaande panden en promotie.
De actieve betrokkenheid van de ondernemers bij het bestuur, wat er moet gebeuren etc. lijkt ondanks de
grote participatiegraad beperkt.

Belangrijk is dat men aan de slag gaat met het opstellen van een project- annex businessplan vanuit een gezamenlijke
focus en koers. Dit vervolgens vertaalt naar een projectmatige uitvoering (SMART-geformuleerde actiepunten) dat
haalbaar is en dat aansluit op de professionele centrumorganisatie.
Positief is dat tijdens de inventarisatie tijdens de werksessie door de ‘trappers’ vele goede zaken naar voren zijn
gebracht. Redenen waarom mensen mee zouden willen waren: meer omzet, saamhorigheid, service, gastvrijheid,
beleving, eenheid in openingstijden en communicatie. Er werd aangegeven dat men dit aan wil pakken door te starten
met het opstellen van een projectplan en instellen van een ‘groep’ van minimaal 20 deelnemers. Op de vraag hoeveel
er direct mee zou willen denken en werken reageerden spontaan een flink aantal aanwezigen.
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2.4 AANBEVELING 4D: STEL EEN STRUCTUREEL FINANCIERINGSMODEL IN GEVOED DOOR ALLE PARTIJEN
Om zaken te kunnen oppakken en de centrumorganisatie inclusief eventmanager, organisatie evenementen,
profilering etc. mogelijk te maken, is een brede investering van stakeholders in een duurzaam model van financiering
nodig. Een geschikt middel lijkt het inrichten van een BIZ (vastgoed en gebruikers) en structurele cofinanciering door
de overheid (primair gemeente, secundair regio en provincie) te zijn.
Het verdient aanbeveling een professionele organisatie in te richten, een projectplan op te stellen en financiën te
organiseren

BENODIGDE PARTIJEN
•
•
•
•
•
•

Gemeente
Eigenaren. Naast de twee eigenaren van het planmatig opgezette deel zouden ook de individuele eigenaren
van panden samen een VVE moeten vormen
Ondernemers (retail, horeca en dienstverlening)
Stichting Papendrecht Promotie
Stichting Huiskamer Papendrecht
De culturele/ toeristische sector (o.a. VVV)

CONCRETE ACTIE- EN BESLISPUNTEN
Wát
Stuurgroep formeren, bestaande uit:
•

Gemeente, zowel bestuurlijke als ambtelijke
vertegenwoordiging.

•

Ondernemersvereniging De Meent, waarbij het van belang
is dat zowel de diverse deelgebieden als sectoren
(detailhandel en horeca) vertegenwoordigd zijn

•

Vastgoed. Zolang deze sector nog niet georganiseerd is, kan
er namens de twee eigenaren een vertegenwoordiger en
makelaar aanschuiven die vanuit het algemeen belang aan
tafel zitten.

De culturele/ toeristische sector. Vanwege het belang om
tot vaststelling van de identiteit van Papendrecht te komen
is het noodzakelijk deze sector te vertegenwoordigen.
Indien zij geen of nauwelijks financiën inbrengen, dienen zij
wel een andere positie te krijgen t.o.v. de andere
stakeholders.
Opstellen en ondertekenen van een ambitieverklaring/
samenwerkingsconvenant waarin de partijen hun bereidheid
uitspreken om ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheden en
naar vermogen te investeren in het gezamenlijk toekomstbestendig
maken van het centrum van Papendrecht.

Wíé
Stuurgroep, zijnde:
Gemeente
Vastgoed
Ondernemersvereniging
De Meent

WANNEER
me

Stuurgroep

Mei

•
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Onder leiding van de stuurgroep worden de contouren van de
samenwerking verder uitgewerkt in een Project- annex businessplan:
-

Uitwerken van een gedragen visie op de ontwikkeling van
het centrum. Een visie met als vertrekpunt de situatie anno
2017.

-

Benoemen van de gezamenlijke ambitie en doelstellingen
voor het centrum en de samenwerking. Wat maakt het
centrum van Papendrecht onderscheidend en wat willen we
bereiken? De focus ligt op de economische versterking van
het centrum.

-

Vastleggen van werkvelden en activiteiten van de
samenwerking. Vertaling van doelen voor de middellange
termijn (op welke thema’s willen we samen sturen of
afstemming bereiken) naar projecten voor de komende
twee jaar. Aandacht voor korte- en middellange
termijnacties.

-

Neerleggen van de wijze van aansturing van de
uitvoeringsorganisatie en andere partijen, die voor de
uitvoering verantwoordelijk zijn.

-

Borging van de financiering, waarbij gezamenlijke
financiering het uitgangspunt is.

-

Keuze maken in de organisatievorm en –structuur.
Doorgaans wordt er gewerkt met een stichtingsvorm, maar
ook een coöperatievorm kan denkbaar zijn.

-

Opstellen van een profiel van de uitvoeringsorganisatie.
Met de ambities en doelstellingen van de samenwerking in
het achterhoofd dient er gekeken te worden naar de
invulling van de uitvoeringsorganisatie. Naar verwachting
zal de event- of centrummanager hier een belangrijke rol in
gaan vervullen, mits hun profiel en werkzaamheden
aansluiten bij de doelstellingen. Afhankelijk van de
doelstellingen kan er daarnaast een vraag ontstaan voor
uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit, omdat bepaalde
capaciteiten nog niet in huis zijn. Naar verwachting is het
van belang dat de volgende rollen goed geborgd zijn binnen
de uitvoeringsorganisatie:
o Een regisseur die met de Stuurgroep de koers
bepaalt, dit vertaalt naar operatie (o.a. actieve
werkgroepen) en deze koers ook vasthoudt.
o Een verbinder, die met de ondernemers zorgt voor
een geoliede machine waar steeds meer
ondernemers zich bij aan willen sluiten en actief in
willen zijn.
Zorgvuldige en zakelijke aanpak van bovenstaande stappen.
Transparante en zorgvuldige communicatie met de
achterban.

-
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Op bestuurlijk niveau komt de stuurgroep regelmatig bij elkaar om
de voortgang op hoofdlijnen te bewaken en strategische beslissingen
te nemen. Vanuit de werkgroepen genoemd onder aanbevelingen
uit dit actieplan is het zinvol één portefeuillehouder aan te wijzen
die zitting neemt in de stuurgroep. Dit dient verder uitgewerkt te
worden in het Businessplan.

Stuurgroep

Doorlopend

Opzetten van een goed communicatieplan, waarbij de communicatie
start met het moment van de ondertekening van de
‘ambitieverklaring’ als feestelijk moment en waarbij de pers is
uitgenodigd.

Stuurgroep

Doorlopend

2.5 AANBEVELING 5: ACTIVEER DE ONDERNEMERS EN GEEF VERVOLG AAN ELAN VAN WERKSESSIE
Het deel van de ondernemers dat zich actief wil inzetten om Papendrecht
centrum goed neer te zetten is vooralsnog (te) klein, de slagkracht is beperkt,
waardoor nog onvoldoende als één merk naar buiten wordt getreden. Om
meer ondernemers te activeren is het noodzakelijk dat zichtbaar wordt dat
samenwerking rendement oplevert en dat het dus loont om een actieve
bijdrage te leveren. Er moet een actieve kopgroep van betrokken
ondernemers projecten uit gaan rollen en succes delen, zodat meer zich gaan
aansluiten. Op deze manier komt een vliegwiel op gang waardoor steeds meer
ondernemers zich bij die groep aan willen sluiten.

AANBEVELING
Uit de werksessie is gebleken dat er een aantal actieve ondernemers is dat wil
samenwerken, met als doel de loyaliteit aan het centrum van Papendrecht te
vergroten. Zij willen zaken als goede service, persoonlijke benadering,
saamhorigheid etc. omarmen en naar buiten brengen. Als deze kernwaarden
vanuit de samenwerking worden neergezet, kan de consument echt gaan ‘voelen’ waarvoor Papendrecht-centrum
staat en kan er het klimaat gebouwd worden waarin steeds meer ondernemers actief willen samenwerken.
De aanbeveling van DNWS is om met deze groep actieve ondernemers op korte termijn succesvolle, zichtbare
resultaten neer te zetten. Deze groep gaat aan de slag om te bekijken hoe zij gezamenlijk hun klanten kunnen
verwennen en ontzorgen, hun gezamenlijke marketing en bereik kunnen optimaliseren en hoe zij klantinformatie
kunnen delen. In de werksessie zijn al ideeën ontstaan om een projectplan op stellen, elkaar aan te bevelen etc. Deze
eerste groep actieve ondernemers brengt een vliegwiel op gang met daarna steeds meer deelnemende ondernemers.
Van groot belang hierbij is dat de groep die daadwerkelijk willen acteren worden geënthousiasmeerd.
Een mooi synergie-effect van dit project kan zijn dat combinatiebezoek tussen winkels en horecavoorzieningen wordt
gestimuleerd vanwege bijvoorbeeld combinatiearrangementen. En ook dat de wisselwerking tussen De Meent en het
Oude Veer verbeterd kan worden. Dit kan door bijvoorbeeld een gezamenlijke loyaliteitsactie op te zetten.
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WAT

WIE

WANNEER

Ga met deze kopgroep aan de slag. Bepaal gezamenlijk het label
waaronder je wilt gaan werken en de gezamenlijke focus. Maak de
focus SMART. Richt een besloten Facebookgroep op waarin je zaken
kunt delen.

Kopgroep van
ondernemers

mei

Organiseer een workshop serviceverlening voor de ondernemers.
Hierin kunnen enkele ondernemers uit het centrum ook een rol
vervullen, door te vertellen over hun serviceverlening aan de klant.
Zorg voor een gestructureerde aanpak om het centrum met de
kopgroep een gezicht te geven. Een gezamenlijke inzet naar de
consument.

Kopgroep van
ondernemers

mei

Kopgroep van
ondernemers

mei

Deze groep werkt zelf de kernwaarden, de gezamenlijke inzet en
aanpak voor 2017 uit. Doel is de groep steeds te vergroten. De
doelstelling van de groep is en blijft de klant gezamenlijk benaderen,
verleiden en binden.

Kopgroep van
ondernemers

juni

Zorg voor een duidelijke communicatie naar overige ondernemers.
En deel de successen hierbij.

Kopgroep van
ondernemers

Continu

3. VAN BASIS NAAR ÉÉN MERK: WIE BEN JE?
De consument heeft keuze te over als hij een product wil kopen; online en in allerlei steden en dorpen, het aanbod is
overal en overdadig. Het is dan ook meer dan ooit van belang dat een winkelgebied een duidelijk, aansprekend en
onderscheidend profiel heeft dat past bij de behoefte van de bezoeker.
Alle aanbevelingen uit dit actieplan moeten vanzelfsprekend worden
afgestemd op de behoefte van de consument. Het bepalen van de
positionering, dit wil zeggen de punt aan de horizon waarop het centrum zich
gaat focussen, is een belangrijk middel om ook de overige acties gerichter te
kunnen inzetten, gerichter op de juiste doelgroepen via de juiste kanalen met
de bijpassende ‘tone of voice’.
De aanbevelingen hiervoor zijn gericht op de basis en moeten idealiter dan
ook eerst worden aangepakt. Vervolgens kan worden gewerkt aan het merk
dat je in de toekomst wilt zijn. Een duidelijke visie hoe je door de consument
gevonden wilt worden, welke belofte je de consument biedt en hoe dit
verder in te vullen, on- en offline is het werken aan De Nieuwe Winkelstraat.
De belangrijkste vraag hierin is:
Waarom gaat de consument naar het centrum van Papendrecht?
Dit is niet hetzelfde als:
Kom naar het centrum van Papendrecht, want wij hebben …. te bieden!
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Het verschil is dat de consument centraal staat en niet het aanbod. Van oudsher is een winkelgebied vooral een
verzameling van aanbod. De grote verandering zit dus in het aanpassen van het aanbod, sfeer en acties/evenementen
aan de bezoek- en koopmotieven van de consument.
Het centrum van Papendrecht is een combinatie van planmatig gepland en historisch ontstaan centrum, met een
divers aanbod en een levendig karakter. Kansen om de lokale consument beter te binden en de regionale
aantrekkingskracht te vergroten worden onvoldoende benut. Dit vormt een belangrijke doelstelling om de omzet en
het aantal bezoekers van het centrum naar een hoger niveau te tillen. Concreet zijn er de volgende aandachtspunten:
●

●

●

●

Het centrum profiteert beperkt van de regio. De bezoekfrequentie is hoog, de verblijfstijd met 51 minuten
relatief kort. Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van de bezoekers die ook de andere Drechtsteden
aandoen.
Momenteel wordt er nog veel te weinig breed uitgedragen wat het centrum van Papendrecht bijzonder
maakt en tevens wordt er nauwelijks gefocust in de merkstrategie. Er wordt nog onvoldoende gewerkt vanuit
één centraal verhaal en beeldmerk. Binnen het centrum zelf profileert het Oude Veer zich apart met ‘Oude
Veer heeft het weer’. Er kan nog veel sterker een relatie worden gelegd met de cultuurhistorie en het
gemoedelijke servicegerichte karakter van Papendrecht en haar ondernemers. Keuzes maken, een
gezamenlijke strategie uitzetten en het versterken van de marketing en promotie vormen de opgaven.
Er is onvoldoende inzicht in waarom bepaalde doelgroepen (bewoner, regionale consument) zich
aangetrokken voelen tot het centrum van Papendrecht. Daarnaast is er onvoldoende inzicht in
bezoekersprofielen (wie is er wel/niet op het centrum georiënteerd en waarom?). Zijn dit bijvoorbeeld met
name gezinnen of ouderen, waar komen deze mensen vandaag en waarom komen ze? Inzicht hierin biedt de
kans marketing en communicatie veel doeltreffender in te zetten.
Er wordt onvoldoende geanticipeerd op het bereiken van de consument via het digitale kanaal.

3.1 AANBEVELING 6: VERDIEP HET MERK ‘CENTRUM PAPENDRECHT’
Uit de werksessie is naar voren gekomen dat Papendrecht zich verder wil gaan ontwikkelen langs de lijnen van
‘Service en shop’ en ‘Work en shop’. De lijn van ‘Service en shop’ wordt door DNWS volledig onderschreven. De
termen die in dit kader geuit zijn:
•
•
•
•
•
•

Gemak: dagelijkse boodschappen en winkelen
Korte afstand en snelheid
Alles-in-1
Elke zaterdag iets te doen
Gratis/goedkoop parkeren
Sfeer onderling: gemoedelijk, gezellig

Papendrecht beschikt over de randvoorwaarden om binnen dit concept te excelleren en zich te onderscheiden. ‘Work
en shop’ past minder bij Papendrecht omdat dit concept bedoeld is voor thematische werkgebieden. DNWS adviseert
het merk Papendrecht op te bouwen langs de lijn ‘Service en Shop’.
Langs deze lijn van ‘Service en shop’ kan Papendrecht zich profileren als hét winkelgebied dat excelleert in service en
het ontzorgen, verwennen van de klant. Dit is vooral relevant om de lokale en regionale consument nadrukkelijker aan
het centrum van Papendrecht te binden. Het streefbeeld hierin is dat zowel in de externe communicatie als in de
feitelijke beleving ter plaatse elke ondernemer dit uitdraagt. Door te excelleren in service wordt de bezoeker het
gevoel gegeven erg welkom te zijn. Dit betekent dat elke ondernemer garant staat voor een goed advies en de
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verkoop van op de klant toegesneden producten, een gastvrij ontvangst, een persoonlijke en gemoedelijke
benadering, altijd met voldoende tijd voor de klant en de nodige flexibiliteit en creativiteit. De Service & Shop typering
brengt het huiskamergevoel voor de eigen inwoners en de regiobewoners om het verblijf zo vertrouwd, comfortabel
en gemakkelijk mogelijk te maken. Dit uit zich onder andere in goed bereikbare en voldoende parkeermogelijkheden
in de buurt, een compacte opzet maar ook bijvoorbeeld in comfortabele bankjes in de openbare ruimte, een
kindvriendelijke omgeving en schone toiletten. Buiten de bekende zaken biedt de keuze voor ‘Service & shop’ vooral
een kans om services toe te voegen. Denk aan thuisservice, afhaalpunten, adviesdiensten, watertappunten,
oplaadpunten voor fietsen etc.
Versterking ‘Service en shop’
Om het ‘Service en shop’ principe te gaan laden, is het vooral van belang dat ondernemers dit gaan uitdragen.
Hieronder is dit uiteen gezet. Aanvullend hierop zijn in het traject nog de volgende punten aan de orde gekomen:
Ondernemers en personeel dienen getraind te worden op service en gastvrijheid.
Iedereen moet zich inspannen op het ‘collectief’ verleiden van de klant
Het is noodzakelijk dat er meer uniformiteit komt in de openingstijden.
Aanvullende voorzieningen zoals een bewaakte fietsenstalling, openbaar toilet ect. dienen op orde te zijn.
Horeca ‘voor elk wat wils’ en (uitgaans)voorzieningen buiten de openingstijden van de winkels zijn een
aandachtspunt om de verblijfstijd te verlengen en daarmee de omzet te vergroten
Er dient permanent vermaak voor kinderen te komen.

•
•
•
•
•
•

BENODIGDE PARTIJEN
Gemeente
Ondernemersvereniging de Meent
Vastgoedeigenaren
VVV, Stichting Papendrecht Promotie, Stichting Huiskamer Papendrecht
De culturele/ toeristische sector (o.a. VVV)

●
●
●
●
●

CONCRETE ACTIE- EN BESLISPUNTEN
WAT

WIE

WANNEER

Werk Surprise & Shop uit voor Centrum Papendrecht. Zoek
verbindingen met musea en ondernemers (winkels en horeca)

Werkgroep Service &
Shop

mei

Formuleer een klantbenadering en aandachtspunt per
bezoekerssegment. Beoordeel welke bezoekredenen bepaalde
doelgroepen het meest aanspreken om naar het centrum van
Papendrecht te komen (waarvoor komen ze?). Om dit te
beantwoorden kunnen de volgende vragen helpen:

Werkgroep Service &
Shop Externe specialist

Vanaf mei

•
•

Wie is nu de echte klant (welke inwoner, welke
regiobewoner, welke toerist etc.)?
Waarom ze komen en wat ze verwachten (aanbod, sfeer,
evenementenaanbod, voorzieningen etc.)?
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Selecteer de belangrijkste bezoekerssegmenten en stel en verwerk
de uitkomsten tot een lijst van diensten en activiteiten naar
haalbaarheid en toepasbaarheid. Kijk op welke manier deze vertaald
kunnen worden in aanbod, inrichting en uitstraling, evenementen,
marketing en promotie, online etc.

Werkgroep Service &
Shop

Vanaf mei

Verwerk de uitkomsten tot een lijst met concrete acties, diensten en
activiteiten met planning, begroting en actiehouders.
Maak per item een realisatieplan. Wat, wanneer, door wie. Met
tussen stappen en een begroting.

Werkgroep Service &
Shop
Werkgroep Service &
Shop i.s.m. Kopgroep
(aanb. 5)
Externe specialist
Allen

Vanaf mei

Voer het plan uit.

Informeer alle stakeholders (vastgoed, ondernemers, inwoners, e.d.)
Zorg voor een borging op de lange termijn

Stuurgroep

Vanaf
september
2017
Vanaf
september
2017
Continu

4. AAN DE SLAG MET DE NIEUWE WINKELSTRAAT
Wanneer de basis op orde is en er een duidelijke visie op het merk Papendrecht centrum is ontwikkeld, dan kan
‘DNWS Centrum Papendrecht’ verder worden ingevuld. In voorgaande hoofdstukken zijn drie (basis op orde,
samenwerken en identiteit) van de zes speerpunten van DNWS behandeld. De speerpunten van De Nieuwe
Winkelstraat zijn:
● Klantkennis
● Identiteit
● Basis op orde
● Lokaal samenwerken
● Content op orde
● Digitaal in een fysieke omgeving
De aanbevelingen in de voorgaande hoofdstukken hebben in de visie van DNWS de hoogste prioriteit. Vervolgens kan
er gewerkt gaan worden aan de overige drie speerpunten van DNWS: klantkennis, content op orde en digitalisering in
een fysieke omgeving. Deze zijn in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.

4.1 KLANTKENNIS EN IDENTITEIT: WIE IS DE KLANT EN WAT IS ZIJN BEHOEFTE?
Met inzicht in de klant en de klantreis is het mogelijk om te focussen, de juiste dingen te doen en minder te gokken.
Het verhoogt de effectiviteit van alle acties. Om door de bezoeker relevant gevonden te worden en daarmee de klant
te vinden en te binden, is investering in de volgende zaken nodig:
●
●
●

Kennis van de signatuur van het winkelgebied geformuleerd vanuit de (potentiele) bezoekersgroepen (dit wil
zeggen bepaal de kenmerkende eigenschappen van het winkelgebied door de ogen van de klant)
Kennis van de persona’s (=klanttyperingen van bestaande en potentiële nieuwe klantgroepen)
Kennis van de klantreis per persona (hoe en wat beweegt een klantgroep over het internet, door het gebied,
op welk moment is die groep ontvankelijk voor welke boodschap, over welk onderwerp en met welke taal wil
deze worden aangesproken)
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Belangrijk is dat alle stakeholders en vooral de ondernemers hun klantgroepen kennen en over relevante informatie
beschikken. Bijvoorbeeld hoe de klant de bereikbaarheid en gastvrijheid van Papendrecht-centrum beoordeelt. En van
belang is dat die vraag niet alleen nadat hij het centrum heeft bezocht wordt gesteld, maar ook over zijn
verwachtingspatroon hieromtrent voordat hij het centrum bezoekt. Pas als dit inzicht er is, is het mogelijk voor de
winkeliers, horeca en dienstverleners om ‘de’/hun klant bij het winkelgebied te betrekken.
Met inzicht alleen is het werk nog niet af. Een geslaagde klantenbinding bestaat dan nog niet, maar het fundament is
dan wel -goed- gelegd. Elke klantgroep (met dezelfde persoonskenmerken) ervaart een eigen klantreis, tijdens een
klantreis is elke klantgroep anders ontvankelijk voor ‘boodschappen’ vanuit het centrum van Papendrecht. Kennis van
de -fysieke en digitale- klantreis is bepalend om succesvol te kunnen zijn in het verleiden en binden van de klant aan
het winkelgebied en is daarnaast bepalend voor de inzet van de middelen, online en offline.
Bij de uitwerking in acties die zullen leiden tot de binding van de klantgroepen aan Papendrecht-centrum horen de
volgende aanbevelingen:

AANBEVELING 7: BEPAAL DE BEZOEKERSGROEPEN VAN HET CENTRUM VAN PAPENDRECHT
De vraag die beantwoording behoeft is welke groepen zich nu wel/ nog niet aangetrokken voelen tot het centrum van
Papendrecht. Vanuit beschikbare informatie (Strabo passantenonderzoek 2014) en de werksessie kwamen de
doelgroepen: 50+ en gezinnen naar voren. Achterhalen wie de werkelijke doelgroepen zijn, leidt waarschijnlijk tot het
inzicht dat Papendrecht ook door andere doelgroepen wordt bezocht dan wel zou kunnen worden bezocht. Voor hen
moet de klantreis voor Papendrecht-centrum in kaart worden gebracht.

AANBEVELING 8: BEPAAL DE (RELEVANTE) SIGNATUUR VAN HET CENTRUM VAN PAPENDRECHT
Het verdient aanbeveling om de juiste onderdelen van de signatuur van het centrum die relevant zijn per doelgroep te
bepalen. Bij de uitwerking kan vervolgens worden opgenomen welke elementen van het centrum moeten worden
versterkt. Het doel is om bezoekers te raken en te verleiden tot een langere verblijfsduur en om een hogere
belevingswaarde mee te geven. Daarvoor is het belangrijk te weten het ‘DNA van Papendrecht’ te kennen en mee te
nemen in uitingen richting de doelgroepen. Het gaat er dan om specifieke kenmerken die de bewoner of bezoeker nog
niet kent. Ook is dan van belang dat duidelijk is op welke momenten en via welke kanalen en samenwerkingen de
bezoekersgroep benaderd wenst te worden.

AANBEVELING 9: NEEM DE REGIE OVER DE CONTACTMOMENTEN DIE ER TOE DOEN
Wat je wilt is over specifieke informatie beschikken waarmee je (vooraf) de klant kunt raken. Neem de regie over de
contactmomenten die ‘er toe doen’ door invloed uit te oefenen op wie, wanneer, wat ziet. Dit zijn de contactmomenten die bezoekers zich nog lange tijd herinneren (zowel in positieve als negatieve zin) en die bepalend zijn voor
hun besluit om het centrum wel/niet –vaker- te bezoeken. Denk aan specifieke winkels, jaarlijks terugkerende
evenementen of altijd een beschikbare parkeerplek. Dit zijn de contactmomenten waarover bezoekers praten met
hun collega’s, familie en vrienden en waarover de ‘connected’ consument tweet, blogt en reviews plaatst. Doe dit met
een actieve en betrokken groep van mensen van de gemeente en ondernemers die een strategie ontwikkelen en
organiseren ten dienste van alle ondernemers in het centrum.
Deze regie kan alleen maar worden genomen als er voldoende inzicht in de klantreizen van relevante doelgroepen
beschikbaar is (zie aanbeveling 7). Dus uitwerking komt na uitwerking van aanbeveling 7 aan bod.
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4.2 CONTENT OP ORDE
Naast het fysieke winkelgebied is de digitale versie daarvan steeds belangrijker om bij de consument in het vizier te
komen. Als de consument niet kan vinden wat het centrum van Papendrecht allemaal te bieden heeft, dan kan hij er
ook niet voor kiezen. Dit duidelijk maken moet starten met het verzamelen van alle (digitale) data van het
winkelgebied en met het bepalen hoe deze worden ingezet vanuit de behoefte van de klant. Eerst moet de basis
online vindbaar zijn. De basis is http://www.winkelcentrumdemeent.nl/. Wat het centrum nu is en te bieden heeft
voor de klant, kan op deze website nog veel sterker geprofileerd worden door het aanbod, de gastvrijheid en de
servicegerichtheid van de ondernemers veel sterker neer te zetten en ook het DNA (o.a. profilering binnen de regio
Drechtstreden) sterker naar voren te brengen. Ook is er geen koppeling met de website van de gemeente.
Als basis content bij elkaar is gebracht, kan die gebruikt worden voor online toepassingen (bv-centrum Papendrecht).
Vanuit DNWS is hiervoor een standaard ontwikkeld. Deze standaard maakt het mogelijk om de -praktische- data te
ontsluiten en uit te wisselen met bijv. websites, social media en van aanplakbiljetten tot krantadvertenties.

AANBEVELING 10: VERZAMEL (DIGITALE) CONTENT
DNWS beveelt aan om te starten met het verzamelen van relevante data conform de standaard van DNWS. Deze data
kunnen verzameld worden, op een server worden gezet zodat koppeling aan onlinediensten mogelijk wordt. DNWS
heeft een standaard voor evenementen- en vestigingsprofielen ontwikkeld op basis waarvan Papendrecht-centrum
deze open data kan ophalen en verspreiden over alle relevante -digitale- media.

BENODIGDE PARTIJEN
•
•
•
•

Gemeente
Ondernemersvereniging De Meent/Samenwerking Oude Veer/Stichting Huiskamer Papendrecht
Specialist in klantinzicht/klantreis (customer journey mapping)
Specialist in vertaling van klantreis naar signatuur en concrete marketing

CONCRETE ACTIE- EN BESLISPUNTEN
ACTIEPUNT

WIE

WANNEER

Gemeente informeren over content en functie van open data platform
en afspraken maken om dit project adequaat te kunnen uitvoeren

Platform Papendrecht

Mei

Opstellen plan van aanpak, inclusief mijlpalen, begroting en
tijdsplanning

Platform Papendrecht

Verzamelen van profielgegevens. De basis hiervoor vormt het Strabopassantenonderzoek (2014)

Gemeente

Juni

Koppelen data aan een gedeeld platform voor het centrum van
Papendrecht

Gemeente

Juni/ juli

Platform DNWS
Juni

Platform DNWS

DNWS

4.3 DIGITAAL IN EEN FYSIEKE OMGEVING
Eventuele andere digitale toepassingen voor Papendrecht centrum zijn afhankelijk van het doorlopen van
bovenstaande aanbevelingen en uitvoering van de daarbij horende acties. DNWS benadrukt dat het inzetten van
digitale toepassingen geen doel op zichzelf moet zijn, maar als middel moet worden gezien. Inzetten van digitale
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toepassingen is een goed middel als dit een bijdrage levert aan het realiseren van overige doelen van de
samenwerkende partijen. Wel moeten in dit digitale tijdperk de lokaal bestaande online instrumenten sowieso up-todate zijn en compleet en gebruiksvriendelijk worden gemaakt. Ook de mobiele ontsluiting van bestaande websites
vraagt aandacht. Daarnaast kan zeker gewerkt worden aan het inzetten van bestaande digitale platforms zoals social
media (Facebook en Instagram) en zoekplatforms (Google). Dit vormt inmiddels een basisbehoefte.
Bij het verbeteren of opnieuw inrichten van de online instrumenten gaat het om denken vanuit de klant. Deze wil
gemak en comfort, ook online. Alle voor de klant relevante informatie moet op 1 plek met 1 muisklik vindbaar zijn.

AANBEVELING 11: BRENG DIGITALE TOEPASSINGEN OP NIVEAU
Het verdient aanbeveling om ervoor te zorgen dat alle bestaande digitale toepassingen op niveau van 2017
functioneren, responsive (smartphone-/tabletvriendelijk) en goed vindbaar zijn. Dit zijn inmiddels basisvereisten. Zorg
dat de individuele vestigingen in Papendrecht centrum goed zichtbaar en vindbaar zijn op relevante kanalen. Zet
bestaande middelen effectiever en waar mogelijk collectief in. Denk aan gezamenlijke acties op social media en het
beoordelen van elkaar op google (reviews).

5. VERVOLG
De inhoud van dit actieplan wordt in mei 2017 nader toegelicht aan de begeleidingsgroep. In dit gesprek zal vooral
ook worden ingegaan op de wijze waarop de betrokkenen bij Papendrecht-centrum aan de gang zullen kunnen gaan
met de acties. Want, met een flink aantal acties kan door de stakeholders direct worden gestart, maar denkbaar is dat
bij diverse acties de hulp vanuit DNWS een bijdrage kan leveren om verdere stappen te gaan zetten.
In dit actieplan is een groot aantal aanbevelingen gedaan en zijn vele concrete acties geformuleerd. De aanbevelingen
zijn onderverdeeld in de drie speerpunten van DNWS: ‘basis op orde’, ‘identiteit’ en ‘aan de slag’. DNWS adviseert om
te focussen op de volgende punten:
1.
2.

3.

Het intensiveren van de samenwerking door het professionaliseren van de Stuurgroep (aanbeveling 4A t/m C) en
het activeren van de ondernemers (aanbeveling 5).
Het investeren in de ruimtelijk-functionele kwaliteit door te werken aan een compact centrum en de leegstand op
te lossen en een keuze te maken in de wijze waarop met de parkeertarieven wordt aangegaan (aanbevelingen 1
en 3).
Zodra de Stuurgroep professioneel georganiseerd is en de stip op de horizon helder is, structureel te gaan werken
aan het sterker neerzetten van het merk Papendrecht Centrum (aanbeveling 6) en het verbeteren van de beleving
en uitstraling door aanbeveling 2 en 4D (structureel financieringsmodel) op te pakken.

Tijdens het DNWS-In-Actie-Traject is duidelijk geworden dat bij alle stakeholders van Papendrecht-centrum
betrokkenheid is ontstaan en dat zij aan het werk willen. Dat is een heel goede zaak. Bij de uitvoering van de acties
verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk rekening te houden met alle bestaande onderzoeken en data van de
Ondernemersvereniging De Meent, vastgoedeigenaren en de gemeente Papendrecht.
Papendrecht is deelnemer van het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Hiermee heeft Papendrecht een
vangnet voor hulpvragen en toegang tot het netwerk van DNWS. Zo wordt bij lastige keuzes rondom het
toekomstbestendig maken van Papendrecht-centrum desgevraagd meegedacht over oplossingen. Via DNWS kunnen
de stakeholders van Papendrecht in contact worden gebracht met oplossingen of oplossers van problemen. Hulp bij
het beoordelen van offertes, klankborden, delen van cases behoort nu tot de mogelijkheden. De stakeholders van
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Papendrecht heeft recht op een presentatie op maat; ze hebben gratis of tegen een ledentarief toegang tot DNWSbijeenkomsten of tot bijeenkomsten van de partners. Veel is op de website van DNWS te vinden, en zo’n 10 x per jaar
verschijnt de digitale nieuwsbrief. Papendrecht heeft al deelgenomen aan een viertal masterclasses over
onderwerpen die genoemd zijn in dit actieplan: Stadsregie Centrummanagement 2.0, Gezamenlijk online, De kracht
van het collectief en Compact winkelgebied.
Tot slot, dit actieplan is door Marc Majolée, expert van DNWS (info@majolee.nl) geschreven. Contactpersoon voor
DNWS is David Lansen (info@dnws.nl).

Zeist, 30 maart 2017
www.dnws.nl
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