
 

  

Kort verslag miniconferentie NVBO 

Dinsdag 8 oktober 2013 

Thema: Samen op weg naar een vitale binnenstad! 

Locatie: Stad van Cahen te Amersfoort 
 

 

De miniconferentie wordt geopend door Rolf van As, voorzitter Ondernemers Binnenstad Amersfoort 

en Peter Brandenburg, voorzitter NVBO. Zij heten alle aanwezigen welkom en wensen hen een 

inspirerend symposium over HET. Wat is HET, wie heeft HET en hoe krijg je HET. Peter bedankt de OBA 

en de VEBA (Vereniging Eigenaren Binnenstad Amersfoort) en de gemeente Amersfoort voor hun 

gastvrijheid. Hierna geeft Peter het woord aan dagvoorzitter Harry Bijl. Harry is werkzaam bij Inretail, 

de brancheorganisatie voor ondernemers in wonen, mode, schoenen en sport. 

 

De eerste presentatie wordt gegeven door Herma Harmelink, Royal HaskoningDHV. Herma is  

senior adviseur op het gebied van retail en leasure en leefbaarheid in de binnenstad. In haar 

presentatie “Vitaliteit kun je meten“ benadrukt zij dat het belangrijk is om niet alleen naar cijfers over 

binnensteden, leefbaarheid, crisis en leegstand te kijken; daarom is de Vitaliteitsmonitor ontwikkeld, 

waarmee je een tool in handen hebt om te inventariseren hoe de ondernemer in de (binnen)stad er 

over denkt. Deze vitaliteitsmonitor is als pilot in Amersfoort en Hilversum uitgezet. Ondernemers 

hebben het verzoek gekregen om een (digitale) enquête in te vullen. In deze presentatie worden de 

resultaten besproken. 

 

De tweede presentatie ”Aanloopstraten in beeld” wordt gegeven door Tjeerd de Boorder, NVM 

Business. Tjeerd is makelaar vastgoed en bestuurslid van NVM Business. Ook op B- en C-locaties is 

relatief veel leegstand. Centraal staat de vraag hoe deze locaties toekomstbestendig gemaakt kunnen 

worden om daarmee leegstand te verminderen. Op basis van gesprekken tussen betrokken partijen, de 

NVM, interviews en literatuur is een stappenplan ontwikkeld dat tijdens deze presentatie nader wordt 

toegelicht. 

 

De laatste presentatie is van Menno Overtoom, directeur Hoog Catharijne, werkzaam bij Corio, 

vastgoedbelegger gericht op winkelcentra. Zijn presentatie gaat over “Hoog Catharijne, winkelhart van 

Nederland”. Hoog Catharijne is een uniek object met gestapeld ruimtegebruik waar naast winkels ook 

andere mogelijkheden geboden worden, zoals bioscoop, sporthal e.d. Hoog Catharijne bestaat dit jaar 

40 jaar en is volop in ontwikkeling om het nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Een extra as 

naar de binnenstad maakt hier onderdeel van uit. 

 

Na deze presentatie krijgen de twee standhouders die in de centrale ruimte staan even kort de 

gelegenheid om zich voor te stellen. Zie voor meer informatie www.baps.nu en www.restruimte.nl. 

 

Na een exclusief lunchbuffet en een korte toespraak door de wethouder van Amersfoort, de heer Pim 

van den Berg, licht Charles Eijkelboom, bestuurslid OBA, voorzitter VEBA en bestuurslid bij de NVBO 

kort de stadwandeling toe en verdeelt de aanwezigen in 3 groepen. Elke groep krijgt een fototoestel 

mee en de opdracht om tijdens de stadswandeling max. 10 foto’s te maken van HET in Amersfoort.  

Na terugkomst van de stadswandeling krijgt elke groep kort de gelegenheid om de foto’s toe te lichten. 

 

Aansluitend vindt de paneldiscussie plaats, waarin Peter Brandenburg, Herma Harmelink, Tjeerd de 

Boorder en Sietske van der Linden (Inretail) plaatsnemen. Aan de hand van onderstaande drie 

stellingen wordt een interessante discussie gevoerd. 

1. Hoe kan Amersfoort (of een andere stad) zich echt onderscheiden van de rest? 

2. Hoe zien we de rollen van de verschillende partijen en hoe krijgen we de retailers in beweging? 

3. Welke goede voorbeelden zijn er? 

 

Ter afsluiting wordt iedereen uitgenodigd voor een borrel bij Happerij en Tapperij. 

 

De presentaties zijn te downloaden via onze website www.nvbo.com.  


