
 
 
 
 
 
 

PERSBERICHT 
Arnhem, 5 november 2021 

Investeren in een aantrekkelijke binnenstad Arnhem 
 
ARNHEM - Zonder actie nú dreigt Arnhem structureel in het tweede echelon van Nederlandse steden te belanden. Onze 
stad, eerder beste binnenstad van Nederland, hoort in de top 10. We zien de leegstand toenemen en winkelketens 
verdwijnen. Nu de coronasteun afneemt, zullen meer zaken het moeilijk krijgen. Gemeente en Platform Binnenstad 
Arnhem willen dat voorkomen door te investeren in een aantrekkelijke binnenstad. Door de binnenstad te versterken 
langs de kernwaarden groen, creatief en vrij – het Arnhemse DNA. 
 
Arnhem is een van de groenste steden van Nederland, maar niet in de binnenstad. Arnhem is culturele hoofdstad van het 
oosten maar dat is nauwelijks zichtbaar in de binnenstad. De bijzondere geschiedenis van Arnhem? Eveneens lastig te 
vinden in de binnenstad.  
 
Toekomstbestendige binnenstad 
Op maandag 8 november 2021 biedt Platform Binnenstad Arnhem (PBA) Grip op Beweging aan. Een plan met visie, kader, 
ideeën en acties voor een mooie, interessante en toekomstbestendige binnenstad. Breed gedragen door de stakeholders 
van PBA. Voor de middellange termijn én de korte termijn. De gemeente Arnhem ziet het plan als bron voor 
bestemmingsplan, investeringsagenda en actieprogramma voor de komende vier jaar en verder. 
 
De wethouders Bob Roelofs en Jan van Dellen en Gelders gedeputeerde Christiane van der Wal nemen Grip op beweging 
tijdens het lustrumevenement voor het vijfjarig bestaan van Platform Binnenstad Arnhem officieel in ontvangst. 
Gemeente en provincie hebben het plan samen gefinancierd. 
 

Plan 
Het plan is een pleidooi voor aandacht voor de binnenstad waar 16.000 mensen werken en steeds meer mensen komen 
wonen. PBA wil nú beginnen. Forse stappen vooruit zijn mogelijk door in te zetten op: 

1. Nú investeren op transformatie van vastgoed vanuit het Arnhemse DNA. 
2. Nú investeren in klimaatadaptie, meer groen en verkoeling.  
3. Nú investeren in creativiteit, zichtbaar en voelbaar. 
4. Nú investeren in ondersteuning ondernemers. Om de bijzondere bedrijven voor Arnhem te behouden en verder 

te brengen. 
5. Nú investeren in openbare ruimte en de geschiedenis van de stad meer laten ervaren.  

Doel is dat de bezoeker van Arnhem hier graag wil zijn, geprikkeld & verwend wordt en mooie verhalen hoort. Een stad 
met interessante dwaalroutes, verkoelend groen, leisure en kunst. Versterken van het onderscheidend vermogen dus en 
bezoekers langer, liefst meerdaags hier te houden. We investeren samen: PBA en haar partners, gemeente Arnhem, 
provincie, Ondernemingsfonds Arnhem en andere financiers.  
 

Challenge 
Juryvoorzitter Jan van Dellen, wethouder van Economische Zaken, maakt de winnaar van de Challenge Binnenstad 
bekend. Meer dan vijftig mensen namen de moeite om een idee te lanceren voor de stad. Een jury onder heeft er vijf 
genomineerd. Via een stemming online konden de Arnhemmers kiezen. Er is een afgetekende winnaar. Het winnende 
idee wordt daadwerkelijk uitgevoerd in samenwerking met de bedenker. 

Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: OndernemersKontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk Arnhem en Vereniging van 
Eigenaren Citycenter Arnhem. 

Zie ook: www.binnenstadarnhem.nl 

 



 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over het persbericht en het Herstelplan (niet voor publicatie): 
Marian van Hooij 
Platform Binnenstad Arnhem 
06 538 46 213 
marianvanhooij@binnenstadarnhem.nl 
 

Uitnodiging aan de pers 
U bent van harte uitgenodigd bij het lustrum van het Platform Binnenstad Arnhem op maandag 8 november in Musis 
Sacrum. Meer informatie over het programma en ontvangst kunt u krijgen via Berry Kessels, Platform Binnenstad 
Arnhem, 06 519 66 865.  

Belangrijke momenten tijdens de lustrum-bijeenkomst: 

17.15 uur: overhandiging Grip op Beweging aan wethouders Roelofs en Van Dellen van Arnhem en gedeputeerde Van der 
Wal. 

18.40 uur: Juryvoorzitter Jan van Dellen maakt de winnaar van de Challenge Binnenstad bekend.  

Ook interessant: 

16.15 uur: prikkelende lezing van trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk over de toekomst van de binnenstad. 

 

 


