


•Centrumvisie “Hart voor de 
Stad”, vastgesteld dec. 2013

Ruimtelijk en economische 
opgave voor de binnenstad
Lange termijn strategie gericht 
op compacter KWG
(ook in coalitieprogramma - 2.6 
Detailhandel)
Realisatie door bewoners/ 
ondernemers/gemeente 
vastgoedeigenaren/CMW

EVEN TERUG IN DE TIJD…



•Coalitieprogramma 

2.4 Speerpuntsectoren (o.m.)
“Centrum Management Weert:

…de huidige organisatie-
structuur, de wijze van 
financiering van het CMW 
en de reikwijdte van het 
werkgebied, zijn wel aan een 
herijking toe…”

EVEN TERUG IN DE TIJD…



•Binnenstadsproblematiek steeds manifester:
omzetverschuivingen van offline naar online winkels
afnemende bezoekersaantallen binnenstad
faillissementen (grote) landelijke ketens
toenemende winkelleegstand
veranderende tijdsbesteding van consumenten
veranderingen in de horeca
demografische ontwikkelingen

•Het is geen vijf vóór twaalf, geen vijf óver twaalf, maar 
bijna half één!

HET HEDEN…



HET HEDEN…

Weert is niet uniek…

…maar Weert zit 
niet in de groep 
van de meest
kwetsbare steden!
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TOEKOMST…
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TOEKOMST…



TOEKOMST…



• Vanuit gemeente noodzakelijke herijking CMW

• Binnenstadsproblematiek vraagt om stevig ingrijpen

• Alle betrokken partijen, waaronder het zelfstandige CMW, 
moeten hun verantwoordelijkheid nemen en samen 
werken aan aanpak binnenstad

• Huidige Centrum Management Weert is de afgelopen 
jaren te ‘smal’ bezig geweest (evaluatie CMW)

• Huidige samenstelling bestuur CMW vertegenwoordigt 
niet de belangrijkste stakeholders (evaluatie CMW)

CENTRUM MANAGEMENT WEERT 2.0, WAAROM?



CMW is eigen entiteit met eigen verantwoordelijkheid,
maar…
•Aanpak binnenstadsproblematiek is zeer belangrijk voor de 
gemeente; een gezonde binnenstadseconomie is een 
prioritaire factor voor een goed vestigingsklimaat

•Huidige bestuur CMW (niet voldoende toegerust voor 
deze stap) heeft toenadering gezocht tot gemeente 
om te helpen CMW door te ontwikkelen tot ‘CMW 2.0’
CMW 2.0 zal moeten anticiperen op zeer grote urgentie

•In afstemming met én met vol mandaat van het huidige 
bestuur CMW richt de gemeente proces tot CMW 2.0 in

INTENSIEVE ROL GEMEENTE WEERT, WAAROM?



Afgelopen weken intensief proces doorlopen:
•In samenspraak met huidige bestuur CMW bepaald wie 
de ‘partners’ zijn voor toekomstige samenwerking

•Met volledig mandaat van huidige bestuur CMW partijen 
uitgenodigd voor gesprekken: 
-Bewoners Overleg Binnenstad 
-Kon. Horeca Nederland, afdeling Weert 
-Vereniging van Commercieel Vastgoedeigenaren
-Muntpassage (Bouwinvest/MVGM)
-Centrum Weert Promotie

•Toelichting gegeven op aanpak en commitment gevraagd 

CENTRUM MANAGEMENT WEERT 2.0, PROCES



Het resultaat van dit intensieve proces:
•Alle partijen onderkennen dat eenieder zijn/haar belang 
heeft, maar dat een goede binnenstad ons aller belang is

•Alle partijen onderkennen dat alleen samen de problemen 
van de binnenstad op te lossen zijn 

•Alle partijen onderkennen dat een krachtig Centrum 
Management hiertoe een noodzakelijk instrument is

•Alle partijen onderkennen dat de ‘opgave’ voor Centrum 
Management Weert breder is dan de afgelopen jaren het 
geval was 

CENTRUM MANAGEMENT WEERT 2.0, PROCES



…maar nog belangrijker…alle partijen zeggen: 

•Ja, wij zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en zitting 
te nemen in een nieuw te vormen bestuur CMW 2.0

•Ja, wij zijn bereid om gezamenlijk een kwartiermaker aan te 
stellen die het fundament voor CMW 2.0 moet bouwen

•Ja, wij zijn bereid om gezamenlijk de opdracht voor de 
kwartiermaker te formuleren

•Ja, wij zijn bereid om financiële middelen ter beschikking te 
stellen voor de inzet van de kwartiermaker

CENTRUM MANAGEMENT WEERT 2.0, COMMITMENT





De leden van het ‘pact’ gaan per direct aan de slag:
•Mandaat ligt bij gemeente ten aanzien van begeleiden 
procedure om te komen tot de aanstelling van een 
kwartiermaker
 
•Het beschikbare budget voor de inhuur van een 
kwartiermaker het totaal van van eenieders bijdrage 

•De leden van het ‘pact’:
formuleren z.s.m. de exacte opdracht voor de 
kwartiermaker (korte en middellange termijn acties)
stellen het profiel vast voor de te kiezen kwartiermaker
maken afspraken over de selectieprocedure (hoe kiezen?)

CENTRUM MANAGEMENT WEERT 2.0



De gemeente Weert per direct aan de slag:

•De afdeling ‘Ruimtelijk Beleid’ begeleid de procedure om 
te komen tot de aanstelling van een kwartiermaker 

•Door het Management Team van de sector ‘Ruimte’ is het 
besluit genomen een ‘dedicated team’ binnenstad 
in te richten met één centrale aanjager/wakkerligger

•Communicatie via persberichten en rechtstreeks via 
diverse media over het door-ontwikkelen van CMW 2.0

CENTRUM MANAGEMENT WEERT 2.0





De kwartiermaker gaat voor ca. 9 maand aan de slag:
•Uitwerken en bouwen aan CMW 2.0:
financieringsstructuur onder CMW 2.0 organiseren en 
borgen (bijv. middels BIZ, subsidiestromen e.d.)
uitvoeringsplannen per pijler maken en opstarten
organisatie CMW 2.0 opzetten (vrouw-/mankracht)
definitieve bestuursstructuur optuigen (dagelijks bestuur, 
algemeen bestuur, Raad van Toezicht e.d.)
uiteraard een aantal lopende zaken continueren

 
•CMW 2.0 zodanig inrichten dat in 2016 en verder de 
centrummanager optimaal kan functioneren op een wijze die 
maximaal rendement voor de binnenstad oplevert

CENTRUM MANAGEMENT WEERT 2.0, BOUWEN
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