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Verslag deelsessie: Rol van de gemeenten, door gemeenten 
Sprekers: Wim Brus (wethouder gemeente Steenwijkerland), Annette Nijhuis (wethouder gemeente 

Haaksbergen), Angely Waajen-Crins (wethouder gemeente Roermond) 

 

Samenvatting 
Gemeente Steenwijkerland: binnenstad Steenwijk. Geen plannen maken; wij 

(ondernemers/eigenaren) doen het zelf. Vanuit raad € 3,1 miljoen beschikbaar gesteld. Hopen dat 

we met eigenaren en ondernemers de ‘verdubbelaar’ kunnen inzetten! Spannend, want we komen 

aan eigendommen van mensen. Probeer verplichtend karakter te vermijden, zoek partners. Rol 

overheid: faciliteren, ingrijpen wanneer nodig. Ga niet de vastgoedman spelen. Vergeet vooral de 

bewoners niet. Veel toeristische aantrekkingskracht, maar de toeristen komen niet in de stad. 

Kavelruil nog niet aan de orde.  

Gemeente Haaksbergen: mooi buitengebied…Haaksbergen zelf nog niet. Aantal zaken in 

ontwikkeling. Sinds 31 jaar (!) weer een centrumplan in ontwikkeling. Echter, BIZ omgevallen, 

voorzitter ondernemersvereniging opgestapt. Begonnen met project de Nieuwe Winkelstraat. In 

eerste instantie namen slechts 27 van de 180 deel. Inmiddels meer dan 100. Weinig financiële 

ruimte, toch betaald parkeren afgeschaft. Bestemmingsplan-technisch alles mogelijk. Rol overheid: 

faciliteren! Gevelfonds nog brug te ver…zou wel voor eenheid zorgen! Centrum moet compacter.  

Gemeente Roermond: meer dan 200.000 m2 wvo. Vooral a.g.v. DOC. Uitdaging: verbindt cultuur met 

economie. Plan: vitale stad. Vraag aan provincie voor € 3,1 miljoen. Retail Innovation Centre in 

doorontwikkeling. Pilot Hamstraat: werd niet met elkaar gepraat. Alleen naar gemeente gekeken. 

Partijen bij elkaar gebracht. Hoe probleem samen aanpakken? Kan over van alles gaan. Tip: begin 

klein en laat het van onderop groeien 

Vragen, antwoorden en opmerkingen 
Hoe kun je eigenaren van leegstaande panden verleiden om iets aan invulling te doen? 

Ruilverkaveling vooral inzetbaar voor kleine projecten?  

Mensen moeten het van onderop doen. Binnen één straat zijn de belangen vaak al 

tegenstrijdig. Dus maak het niet te groot. Verplicht het vooral niet, dat willen ondernemers 

niet.  

Hoe kun je als gemeente toch op de een of andere manier faciliteren?  

Externe procesbegeleider ertussen plaatsen. De provincie bekostigt dat (Haaksbergen). 

‘Verwen’ de ondernemers niet door ze alles uit handen te nemen. Dan sla je de creativiteit 

eruit. Maak het ze niet te gemakkelijk. Neem ze mee vanaf het begin van het proces. 
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Verplicht of vrijwillig?  

Het gaat in de basis om de eigenaren!  

Wie is de probleemeigenaar?  

Herverkaveling is geen doel maar een middel.  

Ander punt: maak de feitelijke situatie inzichtelijk. Kadaster kan hierbij ondersteunen.  

Betrek er ook partijen als banken en makelaars bij.  

Wat kunnen we vanuit het landelijk gebied leren?  

Benader het als een businesscase. Het is je eigen toekomst/pensioen! Eigenaren en 

verhuurders zijn (financieel) met elkaar verbonden. Zet ze dan ook bij elkaar, net als in het 

landelijk gebied. 

Hoe krijg je de raad mee om bijv. geld beschikbaar te stellen?  

Raadsleden zien zelf ook de verloedering/toename van leegstand. Laat het gebied eindeloos 

communiceren met de raadsleden. Organiseer workshops, excursies, etc. Dit voorkomt 

lastige vragen achteraf.  

Welke rol speel je als gemeente in geval van financiële tekorten?  

Gemeente hebben zelf vaak de middelen niet. Laat financiën niet het uitgangspunt zijn. Gaat 

erom: wat is het jouw waard om op een andere plek te zitten?  

Wat heb je nodig om te beginnen met kavelruil?  

Urgentie is aanwezig! Steden moeten aantrekkelijker worden. Een visie is absoluut nodig.  

Wat is er voor nodig om de waardensprong te maken?  

Verevening met andere gebieden. Er moet ook visie zijn op de vrijkomende panden in geval 

van verplaatsing. In krimpgebieden is dit lastig. Visie nodig: wat wil ik waar hebben? Maak de 

raad hierbij onderdeel van het proces. Het is een breed probleem. Niet alleen economisch 

maar ook sociaal.  

Hoe waarborg je dat alle belangen worden meegenomen als er plannen van onderop ontstaan?  

Als overheid moet je monitoren en voor dit soort zaken waken. Maar toch zoveel mogelijk 

loslaten.  

In Steenwijk is fonds van € 300.000/400.000 vanuit gemeente beschikbaar gesteld. Maar daarbij is 

voorwaarde dat eigenaren/ondernemers ook investeren. Gemeente fungeert als smeerolie en gaat 

geen financiële gaten (bijv. waardevermindering) dichten. Wel investeren in openbare ruimte. Dat 

blijft een basistaak van gemeenten. In Roermond wordt ook gesproken over een gevelfonds. Dit kan 

stimulerend werken. Er is ook sprake van een behoefte bij de ondernemers/eigenaren.   

In Roermond is detailhandelsbeleid vastgesteld om met name ongewenste ontwikkelingen buiten het 
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centrum te weren. Leefbaarheid staat centraal. 

Ook het ambtelijk apparaat moet een andere rol vervullen. Ambtenaren moeten ook politieke 

antenne krijgen. 

Begin ergens! Hoe klein dan ook. Mensen willen zien dat er iets gebeurt en dat het iets oplevert. Dan 

ontstaat er dynamiek en gaan zaken ‘vanzelf’ lopen 


