
 

 

 

 

 

 
 

Samen Ondernemen 

in binnensteden 

Nederlandse binnensteden hebben een 

eigen karakter en bezitten daarnaast hun 

eigen couleur locale! 

Nederlanders vinden het leuk om in weer en 

wind te winkelen in de binnenstad! 

De Nederlandse binnenstad heeft een 

gezellig karakter door een goede mix van 

winkelen, horeca, cultuur, verblijven en 

wonen! 

De binnenstad is bijzonder maar haar 

bezoeker maakt er ook nog op een 

bijzondere manier gebruik van! 

In een florerende binnenstad werken 

Gemeente, Detailhandel, Ambulante handel, 

Horeca, Cultuur en bewoners samen! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Samen denken, durven en doen voor de 

binnensteden! 

Samen: 

Samen weet je meer dan alleen, samen bereik je meer dan 

één, samen bezit je meer kennis dan alleen! 

De Nederlandse Vereniging van Binnenstedelijke 

Ondernemers (NVBO) is een belangenvereniging van 

ondernemersverenigingen die in de binnensteden van 

Nederland actief zijn. 

De NVBO staat voor een vitale binnenstad. Haar inzet 

bestaat uit twee componenten: 

• Het op nationaal niveau opkomen voor de 

instandhouding van een vitale binnenstad. 

• Het bieden van een podium waar binnenstedelijke 

ondernemers(organisaties) kennis en ervaringen 

uitwisselen. 

Versterken 

De binnensteden in Nederland staan onder druk. 

Bereikbaarheid en parkeren zijn belangrijke economische 

motoren voor een goed economisch functionerende 

binnenstad. Het vestigingsbeleid in binnensteden vraagt 

om nieuwe uitdagende concepten. Wat kun je daaraan 

doen? De NVBO wil de economische positie van 

ondernemers in de binnensteden structureel versterken. 

De NVBO is een platform waar samen met alle 

binnenstedelijke ondernemersorganisaties gezocht wordt 

naar oplossingen om van bedreigingen kansen te maken. 

Een vitale binnenstad is een dynamische mix van wonen, 

werken, recreatie, winkelen en cultuur en deze moeten 

elkaar treffen in harmonie en effectief gebruik. 



 

Denken: 

Ondernemers zijn snelle beslissers! Overheden hebben een 

lange weg van besluitvorming. De afweging van allerlei 

belangen vergt nu eenmaal tijd. Daarom is het van groot 

belang dat ondernemers een goed contact hebben met de 

overheid om het ondernemersbelang over het voetlicht te 

brengen. Door het tijdig duidelijk maken van wensen 

helpen we die overheid tot een juiste besluitvorming te 

komen. Samen sta je sterk. Overleg op plaatselijk niveau 

tussen detailhandel, horeca, vastgoedeigenaren, 

ambulante handel, bewoners, recreatie en evenementen 

leidt tot evenwichtige toekomstvisies. Toekomstgericht 

denken over leefbaarheid en bereikbaarheid, het 

vasthouden van bezoekers en hen verleiden tot het 

verlengen van en het brengen van herhalingsbezoek geven 

kracht aan je binnenstad. 

De NVBO denkt mee over de gewenste balans tussen 

belevingsfactoren van de binnensteden. Iedere binnenstad 

is uniek, heeft haar eigen bijzonderheden of dit nu 

gebouwen of culturele zaken zijn. Samen overleggen zal de 

kans vergroten om te overleven in deze tijd waar 

veranderingen aan de orde van de dag zijn. 

Durven: 

Je moet het maar durven, samen aan de slag met ieder die 

betrokken is bij de binnenstad. Het maakt niet uit of het nu 

horecaondernemers of bewoners zijn. Juist uit zo’n overleg 

is veel te halen. Durf naar elkaar te luisteren, zie 

bedreigingen juist als kansen; zo creëer je een goed klimaat 

in een binnenstad. Durf met de overheid te praten over het 

functioneren van haar binnenstad, over mogelijke bloei en 

groei.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 
 

NVBO 

Secretariaat: 

L. da Vincistraat 34 

3822 EJ  Amersfoort 

 

T: 053 - 431 76 04 

E: info@nvbo.com 

I: www.nvbo.com 

 
KvK: 40220165 

Bank: 38.82.34.881 

BTW-nr. NL8034.64.587.B01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat zien dat het mogelijk is dat alle partijen het al eens 

zijn, voordat de overheid eigenzinnige besluiten neemt. 

Durven is aan de bron van een voorstel staan over 

uitbreiding, bereikbaarheid, parkeren, gezelligheid en 

sfeer. 

De NVBO helpt u aan ideeën hoe deze samenwerking te 

optimaliseren is. Samen met u en andere lidsteden creëren 

we gereedschap waarmee uw binnenstad de meest 

florerende van Nederland wordt. 

Doen: 

In veel binnensteden ontbreekt het doorgaans aan 

(fundamenteel) structureel overleg tussen economische 

partners, culturele instellingen, evenementen, bewoners 

en gemeente. Doen is juist die overleggen opstarten en 

verder ontwikkelen. Binnen de NVBO zijn steden waar dit 

al heel goed functioneert. Zij hebben ervaring, (her)kennen 

de valkuilen, maar ook de kansen. 

De NVBO is bij uitstek de belangenvereniging waar u samen 

met andere ondernemersverenigingen uit andere 

florerende binnensteden kennis uitwisselt, die leidt tot 

nieuwe ideeën voor een vitale binnenstad. Doen! Lid 

worden van die organisatie die er voor u is en die met u 

samenwerkt om van bedreigingen kansen te maken. 

Samen denken, durven en doen met de NVBO. 

NVBO, voor een vitale binnenstad! 

 

Meer weten? Lid worden? 

www.nvbo.com 


