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De SCMD en stichting BOB
SCMD
De SCMD is de Stichting Centrum Management Delft. Doel van de SCMD is het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van
Delft. De nota 'Binnenstad Vitaal & Gastvrij' is hierbij richtinggevend. Onze doelstellingen zijn:
o Meer bezoekers (de juiste bezoeker) en herhaalbezoeken
o Langere verblijfsduur
o Hogere omzetten van ondernemers (indirect)
Kijk voor meer informatie over de SCMD op: www.scmdelft.nl

BOB
De ondernemers en winkeliersverenigingen van de binnenstad hebben zich gebundeld tot één overkoepelend platform waar alle stemmen gehoord
worden en gezamenlijke doelen gerealiseerd kunnen worden. Het Bestuurlijk Overleg Binnenstad is een stichting waarin alle organisaties
vertegenwoordigt zijn waarvan de leden bijdragen aan het Ondernemersfonds. De binnenstadondernemers hebben gezamenlijk een meerjarenplan
gemaakt om met gelden uit het fonds uniforme sfeerverlichting voor zoveel mogelijk gebieden in de binnenstad aan te schaffen. Verder worden ook
projecten (mede) gerealiseerd met geld uit het Ondernemersfonds.

De SCMD en het BOB trekken nauw samen op. We delen immers het doel om het ondernemersklimaat te verstevigen d.m.v. meer bezoekers, die lang
verblijven en graag weer terugkeren. Daarom is besloten dat vanaf 2022 dit jaarplan ook gezamenlijk wordt uitgegeven en dat gezamenlijk besluiten
zijn genomen wat betreft de begroting. Dit is een belangrijke stap richting Delft Partners, de werktitel voor een verbinding tussen een aantal
stakeholders in de stad Delft.

Ambassadeurs van de SCMD en het BOB
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De toekomst, onderweg naar Delft Partners
De SCMD en het BOB zien een nauwere samenwerking met stakeholders in de stad met vertrouwen tegemoet, teneinde het economisch klimaat te verbeteren.
Hieraan ten grondslag liggen twee onderzoeken van The Alignment House. In juni 2021 zijn de resultaten besproken met de betrokken stakeholders. Tijdens dit
overleg is door de betrokken stakeholders aangegeven graag de volgende stap te maken. De conclusie van het laatste onderzoek vind je onderstaand.

(Operationeel) manager van de stad
om met alle belanghebbenden te werken aan de 
realisatie van het krachtig verbindend doel. Oren 
en ogen van de stad.

Programmeur en promotor
bouwt aan een florerend Delft waarmee alle 
economische functies worden bediend. 

Lobbyist en financiering
relatie met de gemeente, visievorming over de
florerende binnenstad en dat vertalen naar een realistisch 
uitdagende ambitie inclusief financiering.

Een florerende Delftse binnenstad, The Alignment House, definitieve versie, juni 2021

Het tot stand laten komen van een samenwerkingsverband kost tijd. De
aangesloten stakeholders werken in 2021 aan het bepalen van de kaders en
doelen. In 2022 hopen we te starten met de implementatie.
Onderstaand en in dit jaarplan – net als het jaarplan 2021 – worden rollen
genoemd. In de implementatiefase worden deze rollen door samenwerkende
partners ingevuld.
De SCMD claimt de rollen uitdrukkelijk niet. In elke organisatie vinden deze
afzonderlijke rollen plaats. Maar, we zien wel een rol voor de SCMD weggelegd
om de totstandkoming van Delft Partners verder te stimuleren en we laten net
als vorig jaar zien hoe de wij deze rollen binnen de SCMD interpreteren.
Vooruitlopend op ‘Delft Partners’ (werktitel) trekken we steeds meer direct
samen met de stakeholders. Denk aan de overkoepelende projecten ‘Gastvrij
Delft’ en ‘Monitoring bezoekersstromen’.

De SCMD trekt nauw op samen met het BOB. Ook deze keer is het jaarplan weer een gezamenlijk programma. Ook de beide begrotingen, met kostenposten zoals 
de sfeerverlichting, houden verband met elkaar. 
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Ontwikkelingen

Accountant

Accountant

Inretail, 11 mei 2021

CPB 
Achtergronddocument, 
januari 2021

NBTC, Verblijfstoerisme in Nederland in 2021, 20 juli 2021

Retailland.nl

Stadszaken.nl, 21 maart 
2021

Buitenkansen, voor een 
uitnodigende buitenruimte, 
Provincie Gelderland, 5 juli 

2021
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Ontwikkelingen, samengevat

In het Ambitiedocument 2019-2023 kun je uitgebreid teruglezen welke ontwikkelingen, zowel landelijk als op stadsniveau, de SCMD en het BOB als van invloed zien op de
binnenstad. Echter, Corona zorgde zowel in 2020 als in 2021 voor een geheel nieuwe situatie. Ontwikkelingen die nog overeind blijven zijn o.a.:

o De omgevingswet wordt naar verwachting op 1 juli 2022 ingevoerd

o Het Mobiliteitsplan Delft wordt ingevoerd

o Aandacht voor duurzaamheid

o Meer ‘blurring’ in de winkelstraten

Nieuwe ontwikkelingen zijn:

o Vernieuwde Binnenstadvisie en Detailhandelsvisie volgen in 2022

o Thuiswerken blijft

o Herstel internationaal toerisme blijft nog uit

o Onzekerheid over gevolgen Coronacrisis op vulling winkelstraten

o Verschraling cultureel aanbod

o Samen sterker, gedeeld visie Delft voor stakeholders

o Gevoel van veiligheid blijft belangrijk

o Onzekerheid vraagt om meer informatie over bezoekers en hun gedrag

o Ontwikkeling Nieuw Delft
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Overzicht binnenstad Delft
De laatste cijfers van het KSO (Koopstromenonderzoek)
voor deze omgeving dateren van 2018. Het KSO
onderzoek 2021 vond pas in september plaats en de
resultaten volgen begin 2022. Het laatste Locatus
passantenonderzoek dateert van mei 2021, maar de
telling vond plaats in een periode dat de winkels net
geopend waren en de horeca nog niet volledig.
Bovendien betreft de telperiode standaard 1 week.
Kortom, het geeft slechts een beeld.

Daarnaast zorgde de gevolgen van het Coronavirus
voor een flinke opschudding van de binnensteden en
winkelgebieden wat betreft bezoekersaantallen en
verblijfsduur. Eigenlijk startte medio 2020 een nieuw
ijkpunt; vanaf dit moment kunnen cijfers moeilijk meer
met voorgaande jaren worden vergeleken. Kortom,
hoewel we graag cijfermatig terugkijken en vergelijken
en doelen stellen voor 2022 is dit nagenoeg
onmogelijk. Tevens kan dit worden beschouwd als een
urgentie om data te genereren zodat de SCMD, het
BOB en haar partners hun volgende jaarplannen
kunnen baseren op of ondersteunen met cijfers.

Bezoekersaantallen 2021

Teldatum: 29 mei 2021
Aantal bezoekers per maand: 60.800
Drukste punt Noord: Jacob Gerrit Straat 20
Druktste punt Zuid: Markt 57

Leegstand 2021 

Gemiddeld tussen 3 en 4%
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Behaalde resultaten 2021
De SCMD en het BOB sloten bij veel overleggen aan in 2021, vooral in het kader van Corona en de gevolgen van de maatregelen voor ondernemers en bewoners in de binnenstad.
Vanuit het Herstelplan konden sommige SCMD projecten, door de urgentie die deze gevolgen met zich meebrachten, makkelijker worden uitgevoerd. Denk aan monitoring van
bezoekersstromen of gastvrijheid. Een greep uit de verdere projecten uit 2021 vind je onderstaand.

Aantrekkelijke binnenstad

• Vooral bij de heropening in Q2 van 2021 was een bijzonder verblijf in de binnenstad nog belangrijker dan anders. Bezoekers trekken was immers nog geen optie. In het kader van
het stimuleren van meer groen in de binnenstad waren de SCMD en het BOB betrokken bij een project van Stichting Ondernemersfonds Delft. In de hele stad werden 40
bloementorens geplaatst, waarvan 20 in de binnenstad. Dit als aanvulling op de hanging baskets.

• In het kader van verbetering van de openbare ruimte hebben de SCMD en het BOB bij gemeente Delft erop aangedrongen om de eerste stappen richting transformatie te maken,
zie ook onderstaand punt. De SCMD heeft gesproken met professionals die innovatieve ideeën hadden voor de openbare ruimte. Echter, eerst dient het nieuwe binnenstadplan te
worden opgesteld, waarmee eind 2021 wordt gestart.

• Transformatie was een veelbesproken onderwerp in 2020 en 2021 en dit is naar verwachting nog slechts het begin. Transformatie van winkelruimte naar woningen of andere
functies is in de Delftse binnenstad nog niet nodig – en wellicht nooit – maar het is zeer belangrijk om een plan klaar te hebben liggen. Hoe gaan we om met transformatie? Want,
als gevolg van de Corona crisis zou de leegstand landelijk flink kunnen oplopen. Dan is van belang om op tijd met een helikoper view te kijken naar de binnenstad. Zijn de
aanlooproutes nog interessant? Kan de kern compacter worden gemaakt? Sluit het aanbod nog aan bij de kwaliteit die we nastreven? En, nodigt de openbare ruimte nog
voldoende uit voor bezoekers en bewoners? Diverse aspecten zijn dan van belang, waaronder groen, public seating, openbare toiletten en een schone omgeving. Gemeente Delft
start eind 2021 met een nieuw binnenstadplan. Aan de hand van die uitkomsten worden vervolgstappen gezet. Daarom staat dit onderdeel ook in 2022 weer op onze agenda.

• Met partners in de binnenstad werken de SCMD en het BOB aan één projectgroep Gastvrij Delft. SCMD en Platform Toerisme Delft werkten eerst samen. Zodoende werd eind
2020 en in Q2 2021, vanuit het Herstelplan, een samenwerking opgezet met Milo Berlijn en zijn team, in het kader van gastvrijheid, het ondersteunen van ondernemers bij de
handhaving van de Corona regels in winkels en bezoekers in de binnenstad op een positieve manier herinneren aan de Corona regels. De City Shuttles vervoerden het team door de
binnenstad. De cadeautjes die werden uitgedeeld aan de bezoekers werden gesponsord door ondernemers uit de binnenstad en van de Warenmarkt, gemeente Delft, Delft
Marketing en Westcord Hotel. De reacties van bezoekers, ondernemers en BOA’s waren positief. Partners in de binnenstad zetten city stewards graag vaker in en dit zou een
onderdeel van Gastvrij Delft worden. Maar daarnaast is gastvrijheid ook toegankelijkheid. En een hartelijke ontvangst en het op weg helpen van nieuwe ondernemers. Omdat met
deze onderwerpen al samengewerkt wordt door diverse partners ontstond het idee om een stuurgroep op te zetten. Deze stuurgroep, met afgevaardigden uit genoemde partijen,
komt ook in 2022 bij elkaar.
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Behaalde resultaten 2021
• Toewerken naar een duurzamere en schonere binnenstad omvat ook gezamenlijke vuilinzameling. In de oude situatie reden iedere ochtend vrachtauto’s van diverse partijen rond

om vuil in te zamelen. En, de venstertijden werden regelmatig overschreden. Tot het vuil en papier werd opgehaald stond het, ondanks regels dat het niet is toegestaan, regelmatig
buiten. Inzamelhelden startte ook een samenwerking met Remondis, een partij die voor 80% van de ondernemers in de binnenstad vuil inzamelt. BOB en SCMD hebben
ondernemers gemotiveerd om over te stappen naar Inzamelhelden. Een goed begin is gemaakt en in 2022 pakken we door.

Smart City

• Nederlandse gemeenten waren dit jaar hard op zoek naar een manier om bezoekersstromen in kaart te brengen en hiermee drukte te sturen. Dit was ook goed merkbaar in het
Centrummanagement overleg met de provincie Zuid-Holland (geïnitieerd door Sandra Kooiman en Hans van Aalst, Centrummanager Gouda). Hierin werd ook regelmatig gesproken
over of en hoe gemeenten samenwerking tot stand konden brengen op dit gebied, in plaats van dat iedere gemeente dit zelf moest inrichten. De Data Alliantie is hieraan niet
gerelateerd, maar wel één van de initiatieven die inspeelt op deze behoefte. Voor Delft werd dit vertaald naar de Delftse Data Alliantie, met als doel het verzamelen van diverse
gegevens om dit te vertalen naar informatie. Dit kan beleidsondersteunend werken voor gemeente Delft en stakeholders van de stad, maar het biedt ook ondernemers bruikbare
informatie over bezoekers en bezoekgedrag. De SCMD en het BOB hebben het initiatief genomen om te starten met een vooronderzoek voor het monitoren van
bezoekersstromen.

• Een belangrijk project van de SCMD en het BOB is het opzetten van monitoring van bezoekersstromen, waarvan in het punt hierboven een aanvullende uitleg. Corona verhoogde
de urgentie voor dit project. Want, naast informatie vergaren die beleidsondersteunend werkt, is het nu ook van groter belang om drukte in het centrum te controleren. De SCMD,
het BOB en gemeente Delft hebben een aanvullende subsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland en, samen met een subsidie van gemeente Delft, Jeroen de Wever opdracht
gegeven voor het opstellen van een vooronderzoek. We wilden daarmee allereerst peilen of dit project draagvlak heeft onder stakeholders in de stad en daarnaast een voorstel
ontvangen voor een systeem. Dit onderzoek is afgerond en is begin september gepresenteerd aan gemeente Delft. Het belang van die onderwerp is erkend en afgesproken werd
dat gemeente Delft de haalbaarheid intern bespreekt.

• In de loop van 2020 ontwikkelde een idee van 2 ondernemers zich steeds verder: We Are Delft. Het sloot goed aan bij wat op dat moment belangrijk was; digitale aanwezigheid
van ondernemers, ‘buy local’, slimme logistiek en een etalage zijn voor shoppen in Delft. Vanuit het Herstelplan waren de SCMD en het BOB nauw betrokken bij ondersteuning van
de ondernemers voor een passend voorstel voor cofinanciering voor hun idee. Uiteindelijk heeft We Are Delft geen cofinanciering vanuit het Herstelplan ontvangen.

• Samenwerkingsmonitor. De SCMD besloot, in overleg met betrokken partijen, om deze stop te zetten. Hoewel de output zeer interessant is om een idee te krijgen van het
resultaat van de binnenstad, vereiste het systeem een continue inzet van de SCMD om het laten invullen en hoge kosten per jaar. In het Centrummanagement overleg met
provincie Zuid-Holland is besproken hoe Chainels hier een rol in kan spelen. De SCMD werkt eind 2021 en begin 2022 samen met BOB om Chainels te updaten en onderzoekt
meteen de enquête mogelijkheden.
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Behaalde resultaten 2021
Cultuur

• Met de bezuinigingen bij gemeente Delft in Q2 2021 werd de cultuursector flink getroffen. Nog meer dan voorheen ontstond een urgentie voor het behoud van de cultuursector.
De SCMD en het BOB hebben steun uitgesproken, o.a. in een reactie op de Omgevingsvisie. Ook via het Herstelplan heeft de SCMD acties voorgesteld om de cultuursector te
ondersteunen. Bijvoorbeeld het idee om, in het kader van een warm welkom voor bezoekers, een 3D vloertekening op Bastiaansplein te laten maken. Vanuit de gemeente werd dit
idee ondersteund, maar cofinanciering vanuit anders partijen bleef helaas uit.

• Cultuurtafel. De SCMD sloot regelmatig aan bij het overleg van de Cultuurtafel en heeft meegedacht met het Cultuurkader 2021-2030.

Toerisme

• Ook dit jaar kreeg het toerisme harde klappen. Zou normaal gesproken rond Pasen het toerisme weer opbloeien in Delft, nu was alles gesloten. In de zomer gaven hoteleigenaren
aan dat de situatie het best omschreven kon worden als ‘hollen of stilstaan’, veelal gelinkt aan mooi weer en/of berichten over Corona op het nieuws. Voor de SCMD en het BOB
was de focus op ‘short stay’ hierdoor ook minder urgent.

Branchering en optimalisatie ondernemersklimaat

• Samenwerking onderwijs & arbeidsmarkt. De SCMD en het BOB hebben diverse projecten met studenten opgepakt in 2021. De SCMD wordt goed gevonden door
onderwijsinstellingen voor samenwerkingen. Bijvoorbeeld de Digiwerkplaats, waar de SCMD ook betrokken was bij het opzetten van het MKB Digicafe, wat vanaf Q3 ging lopen.
Daarnaast heeft de SCMD ook studenten ondersteund die voor STAD Delft een idee hadden om de Delfst binnenstad voor jongeren interessanter te maken. Ook bemiddelt de
SCMD regelmatig tussen onderwijsinstellingen en ondernemers. Vooral met de arbeidskrapte bij horeca en in de detailhandel. De SCMD was ook betrokken bij de overleggen
tussen de TU studenten en de binnenstad en tenslotte heeft de SCMD ook contact gehad over Highlight Festival 2023, iets wat in 2022 in het jaarplan is opgenomen om de
samenwerking verder te bespreken.

Events, communicatie & branding

• Corona versterkte de noodzaak om meer aandacht aan de regio te besteden. Bezoekers van buiten de regio leveren Delft normaal gesproken veel op, maar nu bleek hoe kwetsbaar
dat de ondernemers tevens maakt. De basis is de regio en daarom werd in 2019 al het project Focus op de Regio geïntroduceerd, een samenwerking tussen het BOB, de SCMD en
Delft Marketing. In 2019 is allereerst een shop onderzoek geweest, waar de 3 belangrijkste persona’s voor shoppen in Delft zijn bepaald, maar waar ook is geïnventariseerd
waarom wel of juist niet in Delft wordt geshopt. Daar kunnen we onze aandacht op vestigen. In 2021 vond de shop campagne plaats in het laatste kwartaal.
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Behaalde resultaten 2021
• De Decembermaand is een belangrijke periode voor ondernemers. Kerstinkopen doen en sfeer opsnuiven vindt regelmatig plaats in Rotterdam of Den Haag i.p.v. in Delft. Terwijl

Delft veel te bieden heeft! Bezoekers trekken lag in 2021 nog gevoelig. Daarom staken het BOB en de SCMD in op het verlengen van de verblijfsduur en een focus op de
ondernemers. Daarom zou, in samenwerking met gemeente Delft, ingezet worden op een 3D mapping event, gecombineerd met routes door de binnenstad om verspreiding te
bevorderen en om ondernemers en bezoekers te ontzorgen. Focus op de buitenruimte, dus. Helaas keerden de maatregelen weer terug en werd dit project bewaard tot 2022. Ook
werd met een parkeeractie ingezet op een langer verblijf in de binnenstad.

• Mobiliteit

• Entreegebied binnenstad / herinrichting Oude Langedijk. Een belangrijk onderdeel van ons jaarplan en van voorgaande jaarplannen, toen nog bekend als de Rode Loper. Inzet
loont, want dit jaar vond een constructieve samenwerking plaats met gemeente Delft met als doel om de eerste fase af te ronden. Diverse uitdagingen zijn de revue gepasseerd en
hebben gezorgd voor vertraging, maar ondanks dat hebben de SCMD en het BOB er vertrouwen in dat dit project alsnog, zodra het mogelijk is, wordt uitgerold. In 2022 pakken we
door met de voorbereiding voor de 2e fase.

• Onderweg naar 0-emissie breidt het autoluw plus gebied zicht verder uit in de Delftse binnenstad. Daarmee worden ook zaken als een effectievere vuilinzameling en bevoorrading
nog belangrijker. SCMD was ook in 2021 aangesloten bij de Commissie Bevoorrading. In het kader van de aanscherping van de logistieke zone werd, op aanvraag van BOB en
SCMD, een enquête opgezet en verstuurd naar ondernemers, bewoners en betrokkenen vanuit de logistieke hoek in/voor de binnenstad. Op basis daarvan wordt een advies
gemaakt en aan de raad voorgelegd. Hoe zeer BOB en SCMD ook van mening zijn dat de venstertijden verkleind zouden moeten worden om minder verkeer in de binnenstad te
zien, we zijn ons er ook van bewust dat dit tijd vergt. Zo neemt de vuilinzameling, bijvoorbeeld, al een hele ochtend in beslag. Zodra hier alternatieven voor zijn, dan overleggen
BOB en SCMD alsnog graag met gemeente Delft om de venstertijden verder te beperken. Het advies is afgerond.

• De voetganger op 1 en de fietser op de 2e plaats, dat is de insteek van het MPD. Autogebruik wordt landelijk steeds verder ontmoedigd, zo ook in de Delftse binnenstad. De SCMD
heeft met gemeente Delft besproken wat de toekomstvisie is op het gebied van micromobiliteit. Denk aan elektrische steps en LEV wagentjes. Of, deelmobiliteit, zoals de scooters.
De veiligheid van de stepjes laat echter nog zo te wensen over dat Delft het landelijke beleid volgt en afwacht tot de situatie verandert.
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Behaalde resultaten 2021
• Het zorgt echter wel voor een uitdaging, bijvoorbeeld op het gebied van aansluiting op OV. En daarnaast is het van groot belang dat geïnvesteerd wordt in fietsparkeren. De SCMD

en het BOB nemen dit onderwerp mee naar 2022 en geeft hier, op het gebied van mobiliteit, prioriteit aan, naast het project Entreegebied binnenstad.

• Vooral in het actieprogramma van BOB neemt parkeren een belangrijke plaats in. SCMD heeft veelvuldig contact gehad met Parkeren Delft om de parkeerproducten en prijzen te
bespreken. Deels zou het echter neerkomen op een samenwerking met ondernemers. Daar werken SCMD en BOB nog samen aan verder.

Organiserend vermogen

• Delft Verbindt. Voor 2021 werden 2 events gepland, de Zomer BBQ en de Ondernemersverkiezing in oktober. Echter, door Corona kon de BBQ niet plaatsvinden. Daardoor is
besloten om in 2022 een nieuwjaarsborrel te plannen, in de hoop dat dit wel kan plaatsvinden. Want, elkaar in het echt ontmoeten leidt tot meer verbinding; het doel van Delft
Verbindt.

• De Chainels nieuwsbrief is ook in 2021 maandelijks uitgegeven. De samenwerking tussen BOB en SCMD hieromtrent verstevigde wat ervoor zorgde dat de nieuwsbrief nog beter
werd afgestemd op wat de ondernemers graag lezen of wat belangrijk is over geïnformeerd te worden. De nieuwsbrief werd eind september ook geprint en uitgedeeld bij
ondernemers. Daarmee werd ook aandacht gevestigd op het verhogen van de dekkingsgraad van het Chainels lidmaatschap. Daarnaast heeft het BOB besloten om de database op
te schonen en dacht de SCMD mee over verdere ontwikkelingen waar het Chainels kanaal voor kan worden ingezet.

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.chainels.com%2Fimage%2F311493890347729176&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdelft.business%2Fcompany%2Fbestuurlijk-overleg-binnenstad%2F&docid=tfPBvGvvgyidiM&tbnid=fGwLdVc0maO4jM%3A&vet=10ahUKEwig3_T_o_DjAhWB2KQKHTmzA3UQMwg9KAAwAA..i&w=600&h=379&itg=1&bih=603&biw=1280&q=bestuurlijk%20overleg%20binnenstad%20delft&ved=0ahUKEwig3_T_o_DjAhWB2KQKHTmzA3UQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Introductie programmalijnen jaarplan
In 2020 is een samenwerkingsverband ontstaan tussen stakeholders in Delft, gericht op herstel, n.a.v. de gevolgen van de maatregelen rondom Corona. We gingen ervan
uit dat zodra Corona ingedamd was, we konden starten met herstel. Nu, ruim een jaar later weten we dat de situatie anders is. De Corona finishlijn blijft naar achteren
geschoven worden waardoor we ook steeds verder verwijderd raken van ‘normaal’. Dus, als we het woord ‘herstel’ gebruiken, wat zegt dat dan? Kunnen we niet beter
werken aan een toekomstperspectief waarin we meenemen wat we de afgelopen 1,5 jaar hebben geleerd en rekening houden met de aanwezigheid van Corona, in meer
of mindere mate? Diverse consumentenonderzoeken laten zien dat, ondanks dat consumenten hun gedrag sinds Corona hebben aangepast en op een andere manier zijn
gaan winkelen, werken en hun vrije tijd besteden, de drijfveren voor gedrag minder fundamenteel zijn veranderd dan verwacht (Bron: DVJ Insights, Lucas Hulsebos). Er
klinkt echter ook een ander geluid; 10-30% van de non-food zou verdwijnen uit het straatbeeld. Zo’n ‘nieuwe werkelijkheid’ zorgt bovendien voor onzekerheid wat weer de
vraag vergroot naar inzicht in consumentengedrag. Denk maar aan het kunnen monitoren van bezoekersstromen.

Er bestond dus behoefte aan een richtlijn. In vier scenario’s hebben we daarom maatregelen geformuleerd die bijdragen aan herstel. Maatregelen die anticiperen op vier
zaken, namelijk:

1. Issues die gebleven zijn (noodzaak branding en promotie)

2. Trends die zich versneld hebben ontwikkeld (digitalisering)

3. Een aantal verworvenheden die we graag willen behouden en door ontwikkelen (de manier van werken)

4. Bepaalde kwetsbaarheden die meer zichtbaar zijn geworden (invulling na leegstand).

Als we door onze oogharen heen kijken, dan zien we een aantal rode draden die we in het hoofdstuk hierna verder zullen uitleggen.

De binnenstad floreert nog altijd. We verwelkomen nieuwe ondernemers, net als nieuwe en vertrouwde bezoekers. Maar, de onzekerheid knaagt wel. Er moeten plannen
klaarliggen om de binnenstad future proof te maken. Doorwerken aan samenwerking tussen stakeholders en investeren met als doel het overtreffen van de verwachting
van bezoekers.

In dit jaarplan zetten we de belangrijkste actiepunten binnen 8 programma’s uiteen. De programma’s vinden hun oorsprong in de visie Vitaal & Gastvrij. Daarnaast
steunen wij de nieuwe Visie Toerisme. In de programma’s staan ‘projecten’ (investering niet alleen in uren, maar ook in geld) oranje gearceerd. Dit om duidelijk
onderscheid te maken met de projecten waarin de SCMD een verbindende rol speelt.
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De rode draad uitgelegd
Terug naar de rode draad, zoals vermeld op de vorige pagina. De maatregelen anticiperen op de onderstaande 4 zaken. Waar mogelijk houden wij rekening met deze punten
in ons jaarplan.

Een eerste heeft betrekking op het organiserend vermogen van de betrokkenen bij de Delftse bezoekerseconomie. In de Taskforce Bezoekerseconomie hebben gemeente,
instellingen en bedrijfsleven een klein anderhalf jaar intensief met succes met elkaar samengewerkt. Luisteren naar elkaar, flexibel willen zijn en anticiperen op elkaars
behoeften, blijken belangrijk om stappen te zetten en resultaten te boeken. We kunnen door ontwikkelen op data/informatie/kennis vergaren om te kunnen sturen.
• Ons eerste advies is dan ook om deze manier van werken vast te houden en (eventueel) door te ontwikkelen (monitoring, data, informatie, kennis).

We denken dat de bezoekers weer zullen komen, maar wel van minder ver en allemaal kleinschaliger dan voorheen, en met meer aandacht voor duurzaamheid en lokale
producten. Minder ver betekent hier uit met name Nederland en Europa. Met kleinschaligheid, denken we aan kleinere intiemere evenementen en cultuuruitingen.
• Ons tweede advies is dan ook om maatwerk en kleinschaligheid in evenementen en cultuur te stimuleren en bezoekers te reguleren

Die trend van beleving op maat, en de kleinschaligheid omarmen zal in combinatie met digitale middelen plaatsvinden. Er zal meer gestreamd worden en in de retail zal
meer hybride winkelen en werken aan de orde zijn. Digitale competenties bij ondernemers zijn belangrijk en van levensbelang.
• Ons derde advies is het stimuleren van de noodzakelijke digitale competenties bij ondernemers (marketing, bedrijfsvoering, monitoring)

Veilige ruimte om te ontmoeten/recreëren, al dan niet in de buitenruimte, is de afgelopen anderhalf jaar belangrijk gebleken. Delft voelt daarbij veiliger dan bijvoorbeeld
Amsterdam, en een groene omgeving weer veiliger dan de straat. Spreiden van bezoekers, evenementen en cultuuruitingen over de hele stad kan dat gevoel versterken,
maar houdt ook de stad Delft aantrekkelijk om te wonen en te verblijven. We denken dat de gebieden rond de binnenstad (Nieuw Delft, Phoenixstraat, Agnetapark, Hooikade
en rond Watertoren), met extra branding en promotie aantrekkelijker worden om te bezoeken.
• Ons vierde advies is om specifieke (sfeer-)gebieden in samenhang met Delft als geheel, te branden en promoten

Als we specifieke (sfeer-)gebieden gaan branden en promoten, meer in het groen willen recreëren en ontmoeten en meer met digitale middelen zal plaatsvinden, dan
verandert ook de binnenstad. Tijdelijke leegstand, functiemenging en -ontmenging, dwingt ons na te denken over de (grootte van de) binnenstad en haar functies. We
denken dat er regie moet zitten op de invulling van leegstaand vastgoed, eventuele transformatie en als optie tijdelijke programmering in leegstaande panden.
• Als laatste adviseren we om een visie op de binnenstad, met wellicht een kleinere omvang, andere functies, meer regie op de invulling van het vastgoed en (als optie)

tijdelijke programmering, te ontwikkelen.

Tekst: gemeente Delft
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1. Aantrekkelijke binnenstad

Beschrijving

Een aantrekkelijke binnenstad gaat verder dan historische gebouwen, sfeer en de nabijheid van een Universiteit. Schoon, heel & veilig, goede en sfeervolle verlichting, gastvrijheid, groen, faciliteiten, veiligheid en
goede bewegwijzering zijn facetten die ook bijdragen. Uiteindelijk zijn deze facetten van belang voor een prettig leefklimaat, maar maken ze ook deel uit van de klantreis en klantervaring en beïnvloeden ze vooral
de verblijfsduur en herhaalbezoeken.

In 2021 lag de nadruk op ‘transformatie’, een ontwikkeling die we meenemen naar 2022. Immers, de verwachting is dat we minder non-food terug gaan zien in de winkelstraten en dat dit kan leiden tot meer
leegstand. Pandeigenaren zouden transformatie kunnen overwegen, maar welk standpunt neemt Delft in? Maar voor transformatie bevindt zich nog een fase. Opnieuw naar de binnenstad kijken, met focus voor
een prettig leefklimaat en gunstig ondernemen. Denk aan het centraliseren van het kernwinkelgebied en het optimaliseren van de publieke ruimten en het verbeteren van de aanlooproutes. Samenwerking met de
vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers is daarmee van groot belang.

Het project Ruimte in de Binnenstad zorgt letterlijk voor ruimte voor groen, fietsparkeren, terrassen, enz. Het biedt mogelijkheden voor een prettiger woon- en verblijfsklimaat. Een prettigere omgeving wordt ook
bepaald door uitstraling van het gebied. Lege panden beinvloeden de uitstraling van een straat, maar ook uitstallingen of bestickering in etalages.

o Schone binnenstad. We vinden een kwaliteitsslag, van niveau B naar A, benodigd om verloop van de openbare ruimte tegen te gaan.
o Ruimte in de binnenstad. De uitbreiding van het autoluwplus gebied geeft ruimte voor met name meer groen. We denken hierover graag mee met

gemeente Delft.
o Transformatie binnenstad en binnenstadplan. Het nieuwe binnenstadplan is van belang. Deze wordt opgesteld door gemeente Delft en we denken graag

mee. Ook moet een plan opgesteld worden hoe we omgaan met transformatie. En, hoe we de binnenstad de komende jaren optimaliseren waardoor
woongenot verhoogd wordt en ondernemen succesvoller en transformatie niet nodig hoeft te zijn. De focus ligt op de verbetering van aanloopstraten, het
aantrekkelijker maken van de openbare ruimte en optimaliseren van de branchering in de kern! We onderstrepen de urgentie van dit punt!

o Openbare toiletten. Als we spreken over een schone en gastvrije binnenstad, dan moet het aantal openbare toiletten worden opgeschaald. We denken aan
een servicepunt, waar niet alleen fietsen gestald kunnen worden, maar o.a. ook toiletten gevestigd zijn (zie ook ‘Mobiliteit, fietsparkeren’. We onderzoeken
graag met betrokken partijen de mogelijkheden.

o Leegstand verfraaiing. We vinden het belangrijk dat de uitstraling van eventuele lege panden geen afbreuk doet aan de omgeving. Oftewel, we denken 
graag mee met pandeigenaren of verbouwende nieuwe huurders. Gewassen ramen, bijvoorbeeld, en een simpele, maar nette etalage opvulling.

o Gezamenlijke afvalinzameling. In 2019 startte gemeente Delft met een pilot van Inzamelhelden wat in 2021 door steeds meer bewoners en ondernemers
werd omarmd. We zijn samen opgetrokken om ondernemers te motiveren aan te sluiten. We hopen in 2022 door te pakken.
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Beschrijving

Een slimme stad is een stad die in het beheer wordt ondersteund door hoogwaardige technologie. Het doel is de verblijfskwaliteit van de bewoners en bezoekers te verbeteren
door de stad efficiënter te organiseren. Monitoring van bezoekersstromen, bijvoorbeeld, is een tool om het effect van beleid en strategie te meten en te ondersteunen bij het
oplossen van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, evenementenbeleid en bereikbaarheid. Vooral dat veiligheidsaspect is nog belangrijker geworden in
Coronatijd. We zouden simpelweg niet langer ‘drukte’ een subjectief iets mogen laten zijn. En als maatregelen genomen moeten worden om drukte af te remmen, dan moet dat
gebaseerd zijn op cijfers. Maar natuurlijk gaat het verder dan veiligheid. We zetten in op een binnenstad waar we de bezoeker steeds beter leren kennen – met respect voor de
privacy uiteraard – en nog beter kunnen inspelen op de behoeften. Een kennisbank als centraal platform voor zakelijke belanghebbenden om kennis, inzichten en informatie te
verkrijgen. We waren in 2021 de aanjager en projectleider van het vooronderzoek. In 2022 verwachten we onderdeel uit te maken van de uitrol van fase 2.

Ondernemers hebben zich ontwikkeld op het gebied van een sterker omni-channel beleid. We hebben in 2021 o.a. studenten van ondernemers de mogelijkheid gegeven om
samen slimmer te worden. Maar, hebben ondernemers nu nog ondersteuning nodig? En zo ja, hoe kunnen wij hen helpen?

o Monitoring bezoekersstromen. In 2021 heeft Jeroen de Wever een vooronderzoek gedaan, met een concreet investeringsvoorstel. Doel is om in een pilot te
starten met het registreren van bezoekersaantallen middels camera’s (privacy proof). We nemen de taak op zich op de gegevens te analyseren en te delen
met de stakeholders. De visie is om uiteindelijk een databank met dashboard in te richten waardoor we steeds meer informatie opbouwen over de
bezoekers van de (binnen)stad. In 2022 verwachten we dat fase 2 wordt uitgerold, de initiatiefase. De beoogde samenwerking tussen stakeholders wordt
nader besproken, net als de offertes. Het is de voorbereiding op de implementatiefase. Daarnaast blijven wij aangehaakt bij de provinciale initiatieven op
het gebied van het verzamelen van informatie ter ondersteuning van beleidsvoering. Denk aan de Data Alliantie.

o Digiwerkplaats. De behoefte aan een stads brede webshop bleek niet tegen te vallen. Echter, digitale competenties zijn van levensbelang voor ondernemers
en een sterk omni-channel is onmisbaar. De Digiwerkplaats geeft niet alleen workshops voor ondernemers, maar ondernemers kunnen studenten ook
inzetten voor specifieke onderzoeken in het kader van digitalisering. We speelden in 2021 al een verbindende rol tussen de Digiwerkplaats en ondernemers
in de binnenstad en zet dit door in 2022.

2. Smart city
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Beschrijving

Het college heeft het nieuwe Cultuurkader vastgesteld tot 2030. Voor de kortere termijn gaat het om het opvangen van de maatschappelijke en economische gevolgen van Corona. Voor de
langere termijn gaat het erom de culturele infrastructuur in de stad te behouden en verder te ontwikkelen. Het cultuurkader richt zich op drie aspecten: meedoen, ontwikkeling van de stad en
innovatie. Tijdens de Corona crisis werd de kruisbestuiving tussen theaters, bibliotheken, bioscopen enz. en horeca en detailhandel duidelijk. Bij zowel het oplossen van de economische als de
sociaal-maatschappelijke gevolgen van de crisis kan cultuur een prominente rol spelen. Als we bijvoorbeeld naar de economie kijken dan heeft cultuur een belangrijke aanjaagfunctie en fungeert
het als een vliegwiel. Het levert veel meer op voor een stad dan de directe opbrengsten die instellingen genereren. Om de horeca, de hotelsector en andere aanpalende sectoren verder op gang
te brengen is het van eminent belang dat er meer culturele activiteiten worden geprogrammeerd, zodat mensen Delft weer komen opzoeken en inwoners hun huizen verlaten.

En 2022 wordt een bijzonder jaar voor de culturele sector, alleen al in de binnenstad. Museum Prinsenhof kan aan de slag met de verbouwings- en vernieuwingsambities. Bovendien viert
Theater de Veste haar 25 jarig bestaan. En tenslotte hopen we dat de musical Willem van Oranje in oktober 2022 van start gaat. Dit zal naar verwachting gedurende enkele jaren aanzienlijk
meer mensen inspireren om ook een bezoek te brengen aan de binnenstad.

o Overleg cultuursector. We blijven aangesloten bij het periodieke overleg van de Cultuurtafel.
o Uitwerking cultuurkader. Ook bij dit grote beleidsstuk speelt de SCMD de verbindende rol richting ondernemers.

3. Cultuur

o Highlight Festival 2023. In maart 2023 staat het Highlight Festival weer gepland. Naar verluid zal deze plaatsvinden in de binnenstad. We onderzoeken in
2022 met de TU de mogelijkheden voor een samenwerking. Doel van de SCMD hiermee is niet alleen de samenwerking met de TU te versterken en techniek
meer zichtbaar te maken in de stad, maar ook om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
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Beschrijving

In 2021 presenteerden het Platform Toerisme Delft en gemeente Delft een nieuwe Visie Toerisme. Daarin lezen wij: ‘We sturen op een evenwichtige ontwikkeling van de bezoekerseconomie en
dragen zo bij aan de opgaven van Delft. We streven daarbij naar een optimale balans tussen bezoekers, bewoners én bedrijven. Ons streven is een stad waar bezoekers (zowel toeristisch-
recreatieve als zakelijke) graag komen én bewoners prettig wonen en recreëren. Zij kunnen in Delft genieten van een rijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en erfgoed.
Daarmee stimuleren we een gezond ondernemersklimaat voor bedrijven en ondernemers waarin het menselijk kapitaal van Delft zich verder ontwikkelt. We zien een toekomstgerichte
ontwikkeling van onze bezoekerseconomie niet als doel maar als middel. We zijn er van overtuigd dat die ontwikkeling onze stad, zijn inwoners en zijn ondernemers verder brengt.’ Er wordt
ingezet op een vijftal elementen:

 Kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod en erfgoed

 Sterke economie

 Leefbare stad

 Duurzame sector

 Gastvrije ervaring

Destinatiemanagement vormt de basis van de strategie, gericht op ‘de juiste bezoeker, op de juiste locatie, op het juiste moment.’ Daarvoor worden diverse instrumenten ingezet, waaronder
destinatiemarketing en informatievoorziening. De doelstelling kan alleen worden behaald indien wordt samengewerkt, samen geinvesteerd en en middels een data gedreven aanpak.

We trekken in dit kader gezamenlijk op, o.a. met het PTD, wat betreft monitoring bezoekersstromen, maar ook op het gebied van gastvrijheid. Wij kijken uit naar een nog nauwere
samenwerking!

o Samenwerking project Gastvrij Delft. In 2020 sloten wij al aan bij dit initiatief van Platform Toerisme Delft. In 2021 werd een stuurgroep samengesteld, een
projectleider aangesteld en de kaders bepaald. In 2022 pakken we door. Zo wordt gewerkt aan een product om het ambassadeurschap van ondernemers en
werknemers te vergroten, worden cityhosts regelmatig ingezet, wordt de binnenstad toegankelijker gemaakt en worden nieuwe ondernemers welkom geheten.

o Visie toerisme. In de uitvoering van dit beleidsstuk spelen wij een verbindende rol richting ondernemers.

4. Toerisme
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Met een diversiteit aan pandeigenaren in de Delftse binnenstad is grip op branchering lastig. De pandeigenaren overleggen echter onderling over nieuw in te vullen panden om zodoende het
aanbod passend te houden bij het DNA van de binnenstad. De leegstand is op het moment van schrijven nog steeds laag, tussen de 3 en 4%. Maar, Corona maakt de toekomst onzeker. Landelijk
wordt verwacht dat 10-30% van de non-food uit de winkelstraten verdwijnt, maar ook in de horeca zullen verschuivingen plaatsvinden. Denk aan de gevolgen van de maatregelen tot nu toe
voor ‘natte horeca’ of voor de hotelsector. In programma 1 (Aantrekkelijke binnenstad) werd al gesproken over een nieuwe blik op de binnenstad. Wat betreft branchering zou enige flexibiliteit
bovendien ruimte bieden aan ondernemers. Blurring is daar een goed voorbeeld van, maar denk bijvoorbeeld ook aan thuiswerk- en studeerhubs in hotels.

Overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen en spelen in op economische sterktes en kansen die nieuwe ontwikkelingen bieden. Dit wordt ook wel de
triple helix genoemd. Denk aan onderwerpen als concurrentie- en innovatiekracht versterken, arbeidsmarkt op maat en een goed fysiek vestigingsklimaat. We hebben ook in 2021 regelmatig
met studenten gewerkt, bijvoorbeeld met STAD. Voor 2022 willen we dit voortzetten.

Nieuw Delft ontwikkelt zich vlot. Huis van Delft opent in 2022, wat voor ons belangrijk is. Het Centrummanagement gaat zich daar namelijk vestigen, samen met Delft Marketing. We zijn trots
om in zo’n iconisch gebouw plaats te nemen! In 2021 zijn al contacten met diverse bedrijven in Nieuw Delft. De contacten met de NS, bijvoorbeeld, zijn goed! Het station neemt een belangrijke
positie in, in de klantreis voor de binnenstad. Voor de bezoeker die met de trein komt begint de route naar de binnenstad daar al. We hopen met de ondernemers van Nieuw Delft verdere
aansluiting te vinden.

o Samenwerken met Stationsgebied. De klantreis vindt voor veel bezoekers deels plaats in het Stationsgebied. We onderzoeken hoe samen kan worden
opgetrokken op het gebied van eenduidige uitstraling, veiligheid, gastvrijheid enz. Een concreet voorbeeld is het doortrekken van de feestverlichting,
vooralsnog – en in tegenstelling tot in andere steden – volledig gefinancierd door ondernemers en vastgoedeigenaren.

o Thuiswerk- en studeerhubs. Deze hubs worden steeds meer besproken. Logisch ook, want de behoefte aan comfortabele thuiswerkplekken groeit. Bij een
mogelijke sluiting van horeca vervalt een optie op een flexibele werkplek buitenshuis. Hotels boden al een goede optie, maar we zijn ervan overtuigd dat
meer mogelijk is. We onderzoeken dit in ieder geval graag samen met gemeente Delft.

o Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt. Alleen al via het ‘Monitoring bezoekersstromen’ project en ‘Highlight Festival’ ontstaat weer samenwerking
met studenten. Net zo goed als de Digiwerkplaats (zie ook ‘Smart City’). Daarnaast willen we ook projecten uit dit jaarplan met stagiaires oppakken. Denk
aan Chainels of in het kader van gezamenlijke vuilinzameling.

o Aquisitie. In het geval dat leegstand toeneemt zetten we ons actief in om nieuwe ondernemers te enthousiasmeren.
o Versterken samenwerking ondernemers binnenstad (BIZ). Een BIZ zou meer inkomsten opleveren voor de binnenstad. Met die inkomsten kan o.a. op

marketing en communicatie worden ingezet waarmee de positie van de binnenstad verder wordt versterkt. In de eerste helft van 2022 zal daarom het
draagvlak worden gecreëerd onder ondernemers. Daarna, in de tweede helft van 2022 en bij minimaal 50% steun van ondernemers, zal een bedrijf
worden ingeschakeld om de BIZ op te richten.

o Retail visie. Gemeente Delft werkt aan de nieuwe Retail visie. We denken graag mee en betrekken ondernemers bij het proces.
o Stedelijk programmeren. Een integrale aanpak van transitieopgaven. Het raakt de binnenstad en daarom denken we graag mee met gemeente Deflt!

5. Branchering & optimalisatie 
ondernemersklimaat
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Beschrijving

De verschuiving van citymarketing naar citymanagement blijft relevant met een gezonde balans voor bewoners, bezoekers (leisure en zakelijk) en bedrijven als uitgangspunt. Samenwerken en
domeinoverstijgend werken, worden hierin steeds belangrijker. Uiteraard ligt in de herstelfase de focus weer op marketing en promotie, maar op een andere manier dan voorheen. De focus ligt
vooral op het aantrekken van ‘de júiste bezoekers en een gericht verblijf’ zoals een ‘dagje uit’, een citytrip, cultureel bezoek, evenementbezoek en – liefst ook – shopbezoek.

Regionale promotie behoeft hierin extra aandacht. De promotie van cultuur en evenementen in de regio is geborgd (behoort vanaf 2021 tot de prestatieafspraken van Delft Marketing); de
marktbewerking van shoppers echter niet. Delft Marketing heeft aangegeven hierin graag op te trekken met de SCMD omdat zij – naar aanleiding van de uitkomsten van het shoponderzoek die
in januari 2020 zijn gepresenteerd – net als de SCMD veel kansrijke aanknopingspunten hiertoe ziet. De uitkomsten geven veel inzichten over de positie en het imago van Delft als winkelstad en
kansrijke shopdoelgroepen. Op dit moment ontwikkelen we (SCMD en Delft Marketing) op basis van deze uitkomsten een nieuwe shoppersona (Nadia); een kansrijke doelgroep, zowel landelijk
als in de regio.

(Delft Marketing)

In 2021 heeft Delft Marketing tevens, met medewerking van stakeholders in de stad, de UIT-agenda gerealiseerd. Dit in het kader van promotie van cultuur en evenementen en campagnes op
het gebied van shoppen, cultuur en natuur.

o Focus op de regio. Toerisme is nog niet hersteld. Gelukkig ervaren veel ondernemers dat het aandeel van lokale bezoekers groter wordt. Het ‘buy local’
principe blijft nog belangrijk. Dit is sterk gebaseerd op loyaliteit en vormt een bron van trouwe bezoekers. Daarom werken we samen met Delft Marketing
verder aan het versterken van het enthousiasmeren van bezoeken aan Delft vanuit de regio. Er wordt voortgeborduurd op de campagne van 2021 en het
shop onderzoek van 2020.

o Decembermaand. We beogen een langere verblijfsduur gedurende deze maand. Vooral de Kerstinkopen worden toch veelal in Den Haag en Rotterdam
gedaan. Daarom is het belangrijk dat de binnenstad in de Decembermaand nog meer sfeer biedt en dat de aandacht is gevestigd op de ondernemers. In
2021 is – in ontwikkeling tijdens het schrijven van dit plan – een 3D mapping plan opgezet, incl. wandelroutes langs ondernemers en aangevuld met
servicepunten voor inpakken.

o Vermeer themaperiode 2023. We onderzoeken welke rol wij op ons kunnen nemen ter ondersteuning van deze themaperiode.
o Herstel na Corona. Samen met gemeente Delft wordt ingezet op korte acties die ondernemers steunen in het herstel tijdens en na Corona. Denk aan acties

zoals de Blauwe Lopers uit 2020 of Delft voor de Helft uit 2021.

6. Events, communicatie & branding
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Beschrijving

Richting 2040 stijgt het aantal inwoners in Delft naar verwachting met 30%. Dat betekent dat aanzienlijk meer mensen gebruik maken van de fiets, auto en het openbaar vervoer. Het

Mobiliteitsprogramma Delft en de Parkeertransitie spelen hierop in. De parkeertransitie heeft daarnaast o.a. invloed op het autoluwplus gebied en de logistieke zone; deze worden uitgebreid en

aangescherpt. Dit heeft o.a. gevolgen voor de bevoorrading en vuilinzameling.

In 2022 zal de autoluwplus worden uitgebreid naar de Zuid-West hoek van de binnenstad. Parkeerplaatsen maken ruimte voor bijvoorbeeld groen of fietsparkeergelegenheid. Gemeente Delft

verwacht dat deze uitbreiding ook positieve invloed heeft op de verkeerssituatie (en daarmee veiligheid) bij Asvest en Vesteplein. Omdat parkeergelegenheid vermindert wordt bewoners een

plaats aangeboden in één van de parkeergarages. Dit mag niet betekenen dat bezoekers op piekdagen, zoals zaterdag, niet kunnen parkeren. Deelmobiliteit neemt verder toe, is de verwachting.

Gemeente Delft en de SCMD vinden dit tevens een interessante optie om in te zetten voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Na een inventarisatie onder bewoners en ondernemers

is besloten de venstertijden niet aan te passen. Dit o.a. omdat vuilinzameling nog teveel tijd vergt om venstertijden terug te brengen naar 10 uur. BOB, SCMD en gemeente Delft hechten groot

belang aan een efficiëntere manier van vuilinzameling. In het kader van 0-emissie zal ook bevoorrading beter moeten worden gereguleerd. Door Corona is het aandeel bezoekers op de fiets aan

de binnenstad verder toegenomen. Fietsparkeren is een onderwerp dat bij iedereen hoog op de agenda staat, maar geschikte oplossingen zijn kostbaar. Gemeente Delft verwacht in 2022 ook

nog geen constructieve oplossingen hiervoor te kunnen bieden.

o Fietsparkeren. We zien voldoende fietsparkeermogelijkheden als een topprioriteit. Oplossingen in lege panden doen het straatbeeld geen goed, zoals op
de Voldersgracht. Echter, we supporten een ‘servicewinkel’, waar o.a. ook openbare toiletten worden gehuisvest. Bezoekers moeten bovendien sterk
gemotiveerd worden om hier gebruik van te maken. Daarnaast vraagt met name het Bastiaansplein om een oplossing voor geparkeerde fietsen. Wij
denken mee en vervullen een verbindende rol richting ondernemers en bewoners.

o Autoluwplus en logistieke zone. We denken mee met gemeente Delft over de uitbreiding van het autoluwplus gebied, inclusief onderwerpen als
deelmobiliteit en bewegwijzering. Overleg met ondernemers en met name met bewoners is hier van belang. De uitbreiding van het autoluwplus gebied en
de aanscherping van de logistieke zone hebben tevens invloed op o.a. de bevoorrading en vuilinzameling. We zijn sparringpartner voor gemeente Delft
hieromtrent. In de Commissie Bevoorrading blijft de SCMD zitting nemen.

o Betere aansluiting op OV. Met het inkorten van buslijn 61 is er in de binnenstad geen OV met een reguliere dienstregeling meer. De Delfthopper kwam in
de plaats, een belbus die een halfuur van tevoren gereserveerd moet worden. De Hopper stopt bij de oude bushaltes, maar we zijn benieuwd naar de
mogelijkheden voor meer haltes.

o Entreegebied binnenstad. We zijn nauw betrokken bij het proces. De verwachting is dat niet alleen begin 2022 fase 1 alsnog wordt uitgevoerd, maar dat
de voorbereiding voor fase 2 tevens in 2022 kan worden afgerond.

o Parkeren. Parkeren in garages is goed verzorgd. We blijven meedenken met ondernemers en Parkeren Delft om parkeren een optimale touchpoint in de
klantreis te maken. Doel is het verlengen van de verblijfsduur in de binnenstad.

7. Mobiliteit
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Beschrijving

De SCMD dankt haar bestaan aan samenwerking en streeft ernaar deze verder uit te breiden en te sturen en focussen op strategie en voortgang. De SCMD heeft daarom, samen
met BOB en gemeente Delft, The Alignment House een quick scan en een vervolgonderzoek laten doen (zie pagina 3). In afwachting op de beoogde samenwerking werd nog
geen ondersteuning voor de Centrummanager aangenomen. Echter, het zou de binnenstad ten goede komen als er vanaf 2022 wel ondersteuning komt.

Stadsbreed blijft verbinding worden gevonden d.m.v. Delft Verbindt, met ons als ‘event partner’. Meer verbinding tussen ondernemers onderling zou tot betere afstemming
kunnen leiden, denk aan eensgezinde openingstijden.

Communicatie over de projecten blijft hoge prioriteit hebben. Chainels blijft daarvoor het voornaamste communicatiemiddel. Ook in 2021 werd de Chainels nieuwsbrief goed
gelezen. Ruim 50% van de ontvangers opende de nieuwsbrief.

o Communicatie met Gemeente Delft. Belangrijke beleidstukken worden geïmplementeerd, zoals de Omgevingswet, het Mobiliteitsplan Delft en de
Energietransitie. We zijn de centrale partij in de binnenstad en kunnen de achterbannen informeren. Goede communicatie met gemeente Delft blijft daarom
essentieel. Tevens vinden periodieke overleggen plaats. Denk aan wekelijks en maandelijks overleggen in het kader van Corona (op het gebied van veiligheid
en in het kader van herstel) en wekelijks een overleg tussen de Centrummanager en de Senior Projectmanager Programma’s & Projecten in het kader van de
samenwerking tussen ons en gemeente Delft.

o Chainels. Het communicatieplatform van de binnenstad. De nieuwsbrief blijft een belangrijk onderdeel van de nieuwstoevoer. Ook in 2022 wordt deze een
aantal keer per jaar ook afgedrukt en afgegeven bij ondernemers. Ook door nieuwe ondernemers met een informatiepakketjes welkom te heten in de
binnenstad hopen we het aantal leden te verhogen. En tenslotte wordt geïnvesteerd om de database op te schonen en nieuwe leden te werven

o Delft Verbindt. Dit samenwerkingsverband blijft zich verder ontwikkelen en we zijn trotse partners. Twee professionele events per jaar, die een mix zijn van
vernieuwing en de beste ingrediënten van de drie bestaande events: Delft Verbindt ondernemers-BBQ en De Kracht van Delft Verbindt.

o Verhuizing SCMD. De SCMD verheugt zich erop te verhuizen met Delft Marketing naar Huis van Delft! De SCMD denkt mee met Delft Marketing over een
aantal ‘touchpoints’ in de binnenstad om bezoekers in de binnenstad te blijven bedienen van informatie.

8. Organiserend vermogen
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CONCEPT BEGROTING 2022

 Zilver: basis scenario 

zonder extra 

cofinanciering 

 Dekking 

prestatiesubsidie Goud: het gewenste scenario incl cofinanciering

SCMD/BOB SCMD/BOB  Ambitie cofinanciering Uitleg

Uitgaven

Programma's jaarplan

1. Aantrekkelijke binnenstad

Schone binnenstad -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Ruimte in de Binnenstad -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Transformatie binnenstad en binnenstadplan -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Verbetering aanlooproutes -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Leegstand verhulling -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Gezamenlijke afvalinzameling -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

2. Smart City

Monitoring bezoekersstysteem -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

DigiWerkplaats -€                                -€                                - -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

3. Cultuur

Overleg cultuursector - -€                                - - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Uitwerking cultuurkader

Highlight festival 2023 - -€                                - - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

4. Toerisme - -

Visie Toerisme

Samenwerking project Gastvrij Delft 10.000,00€                    10.000,00€                    10.000,00€                  15.000,00€                                   Ambitie cofinanciering gemeente Delft

5. Branchering & Optimalisatie Ondernemersklimaat

Samenwerken met Stationsgebied - -€                                - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Thuiswerk- en studeerhubs - -€                                - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Versterking samenwerking ondernemers binnenstad (BIZ) - -€                                - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt (PPS). - -€                                - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Retail visie - - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Stedelijk programmeren

Aquisitie - -€                                - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

6. Events, Communicatie & Branding

Focus op de regio 20.000,00€                    20.000,00€                    20.000,00€                  

Themajaar Vermeer - -€                                - -

Herstel na Corona

Decembermaand 20.000,00€                    -€                                20.000,00€                  50.000,00€                                   Ambitie cofinanciering gemeente Delft + ondernemers

7. Mobiliteit

Fietsparkeren -€                                -€                                -€                              -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Autoluwplus en logistieke zone -€                                -€                                -€                              -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Mobiliteitsplan Delft en Parkeertransitie -€                                -€                                -€                              -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Betere aansluiting op OV -€                                -€                                -€                              -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Parkeren -€                                -€                                -€                              -€                                               Samenwerking met Parkeren Delft en gemeente Delft

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.chainels.com%2Fimage%2F311493890347729176&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdelft.business%2Fcompany%2Fbestuurlijk-overleg-binnenstad%2F&docid=tfPBvGvvgyidiM&tbnid=fGwLdVc0maO4jM%3A&vet=10ahUKEwig3_T_o_DjAhWB2KQKHTmzA3UQMwg9KAAwAA..i&w=600&h=379&itg=1&bih=603&biw=1280&q=bestuurlijk%20overleg%20binnenstad%20delft&ved=0ahUKEwig3_T_o_DjAhWB2KQKHTmzA3UQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Rode Loper -€                                -€                                -€                              -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

8. Organiserend Vermogen

Delft Verbindt 10.000,00€                    10.000,00€                    10.000,00€                  -€                                               Partner contributie. 

Verhuizing SCMD 500,00€                          500,00€                          500,00€                       -€                                               Diverse kosten

Chainels nieuwsbrief 13.000,00€                    -€                                13.000,00€                  5.000,00€                                     

Communicatie met Gemeente Delft -€                                - - SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Organisatiekosten BOB en SCMD

Centrummanager  €                 102.000,00  €                 102.000,00  €               102.000,00 -€                                               

Ondersteuning Centrummanager 2.000,00€                      2.000,00€                      2.000,00€                    -€                                               Stagevergoeding 2 stage opdrachten

Representatiekosten/bestuurskosten  €                     1.000,00 1.000,00€                       €                   1.000,00 -€                                               

Administratie 250,00€                          -€                                250,00€                       -€                                               Boekhoudprogramma

Secretariaat 15.500,00€                    -€                                15.500,00€                  -€                                               32 uur per maand

Website 1.000,00€                      1.000,00€                      1.000,00€                    -€                                               Opzetten website SCMD/BOB

Accountantskosten 3.500,00€                      3.500,00€                      3.500,00€                    -€                                               Offerte volgt nog!

Bankkosten 250,00€                          -€                                250,00€                       -€                                               BOB en SCMD opgeteld

Onderhoud sfeerverlichting 64.000,00€                    -€                                64.000,00€                  -€                                               

Projectaanvragen in de stad 12.000,00€                    -€                                12.000,00€                  -€                                               

Overig

Delft Partners -€                                -€                                -€                              -€                                               SCMD/BOB draagt bij in uren. 

Totaal dekking cofinanciering 150.000,00€                  

Totaal basis scenario zonder cofianciering 275.000,00€                  

Totaal uitgaven 275.000,00€                 

Totaal gewenst scenario incl extra cofinanciering 275.000,00€                70.000,00€                                   

 Totaal uitgaven 345.000,00€                 

INKOMSTEN

OFD trekkingsrecht 2022 125.000,00€                  125.000,00€                nvt Let op: def bedrag pas bekend in Q1 2022

Jaarsubsidie (ex BTW)  (ambitie meerjarig) 150.000,00€                  150.000,00€                nvt

Totaal 275.000,00€                  275.000,00€                nvt

Resultaat -€                        -70.000,00€         


