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Voorzitter SCMD aan het woord

Ik ben voorzitter van SCMD, Stichting
Centrum Management Delft. Ons doel
is het verbeteren van het economisch
functioneren van de binnenstad. De
nota ‘Binnenstad Gastvrij’ is hierin
richtinggevend. Om dit te bereiken streeft
de SCMD naar meer (juiste) bezoekers,
langere verblijfsduur en uiteindelijk hogere
omzetten van ondernemers. Elk jaar doen
we als SCMD een uitvraag via Delft op
Zondag en via Chainels. Op die wijze halen
we de input voor ons jaarplan uit de gehele
(binnen)stad.
Het is duidelijk dat de grote gevolgen van het
coronavirus voor de binnenstad van Delft ons
allemaal hebben gedwongen tot een nieuw
denkkader. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt: we
denken nu aanzienlijk verder dan de 1,5 meter
om ons heen. Ook buiten onze comfort zone.
Als SCMD denken we mee aan het herstelplan,
een levend document van onze gemeente. Dat
herstel zal een lange weg worden, waarin het
zaak is niet bij de pakken neer te zitten, maar
juist creativiteit en ondernemersgeest te tonen.
Juist om actief in te spelen op de maatregelen in
de binnenstad en de loop in de stad stapsgewijs
tot leven te laten komen, zijn projecten uit ons
jaarplan nog steeds belangrijk.

Denk daarbij aan projecten als ‘Focus op
de Regio’, ‘de Rode Loper’ en ‘Verbetering
aanloopstegen’. Daarom hebben we besloten
om ons jaarplan 2020 nog te laten zoals het is,
met waar nodig een ingelaste pauze.
Momenteel vervullen we als SCMD vooral een
adviserende en faciliterende rol. We blijven actief
met het ondersteunen van onze stakeholders in
de binnenstad d.m.v. informatie. We houden het
gesprek met alle stakeholders gaande, werken
aan samenwerking (mede met het oog op de
‘opbouw’) en houden de vinger aan de pols
wat betreft de projecten. Tenslotte vormen we
een luisterend oor voor de ondernemer en zijn
desgevraagd sparringpartner voor hen die in
deze tijden bij ons aankloppen. Zo spelen we
met flexibiliteit in op de situatie van dat moment.
Samen met alle overige stakeholders in onze
fraaie binnenstad gaan we Delft er doorheen
slepen!
We informeren alle betrokken partijen middels
deze nieuwsbrief graag over de actualiteiten in
de binnenstad. Meer informatie over de SCMD?
Bekijk de website of neem contact op met
Centrummanager Sandra Kooiman.
Peter Ruysch
Voorzitter Stichting Centrum Management Delft

Visie van de centrummanager
Delft binnenstad geniet sinds enkele jaren
van een lage leegstand van zo’n 3% tot 4%.
Volgens sommige kenners is dat percentage zelfs iets te laag m.b.t. de ruimte voor
mutaties. Toch mogen we stellen dat de
Delftse cijfers in vergelijking met andere
steden prachtige cijfers zijn. Kortom, het
gaat goed met de binnenstad en de focus
kan even worden verlegd. Of toch niet? En
wat is de invloed van de
coronacrisis?

Wanneer er wordt bezuinigd op één element,
bijvoorbeeld schoonmaak, ziet de standhouder
dat al snel terug in de omzet. Terug naar de
binnenstad. Een ondernemer kan dus nog
zó goed zijn eigen beleid voeren; deels is hij
afhankelijk van het grote geheel. De SCMD
maakt zich hard voor dat grote geheel. Het
lage leegstandpercentage is onder andere
de opbrengst van goed beleid, zowel bij
Gemeente Delft als bij de stakeholders en
vastgoedeigenaren. Dit vraagt dan ook om een
continue focus.

De binnenstad vormt de ‘huiskamer’ van de
stad. Hier willen mensen elkaar ontmoeten,
recreëren, vakantie vieren, wonen, uitgaan en
winkelen. Enkele duizenden mensen hebben hier
werk, onder meer bij de circa 700 ondernemers.
Zo’n 126.000 mensen bezoeken wekelijks de
binnenstad. En er wordt voor enkele honderden
miljoenen op jaarbasis besteed. Onze Delftse
binnenstad is van groot belang voor het
economisch klimaat van Delft.

De coronacrisis treft ondernemers financieel
hard. Wekenlang zag de Delftse binnenstad
zo’n 80% minder bezoekers en daalden de
pintransacties met een soortgelijk percentage.
De SCMD werkt samen met stakeholders
als het BOB, de warenmarkt, KHN, Stichting
Ondernemersfonds Delft, Delft Marketing en
gemeente Delft aan een binnenstad waar
bezoekers veilig verblijven en ondernemers
goed gedijen.

FUNGEREN ALS GEHEEL
Vergelijk het met een warenhuis. Voor een
succesvol warenhuis zijn er diverse belangrijke
facetten: locatie, bereikbaarheid, parkeren,
faciliteiten, aanbod, sfeer, ‘schoon, heel en veilig’
en gastvrijheid.

Kijk voor meer informatie op de website van de
SCMD.
Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft

De Rode Loper
Het SCMD doet meer. Zoals gezegd werken we mee aan het herstel van de
binnenstad als gevolg van het coronavirus, maar tegelijkertijd werken we ook aan
het realiseren van het Jaarplan 2020. Het Jaarplan waar de 4 programmalijnen
van de Nota Vitaal & Gastvrij worden gevolgd. In het kader van ‘Gastvrij, verbonden
en ontsloten’ zetten we onder meer in op de verbetering van de bereikbaarheid,
veiligheid, groei naar een slimme stad (Smart City) en de buitenruimte.
Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn juist nu nóg belangrijkere thema’s dan voorheen. Want hoe
kunnen bezoekers en bewoners van de binnenstad zich veilig en prettig bewegen? Ruimte voor de
voetganger speelt een essentiële rol in het antwoord op die vraag. Al jaren geleden zette SCMD in
op de transitie naar een binnenstad waar de voetganger op nummer één staat, met als belangrijkste
project: de Rode Loper. De Rode Loper voorziet in een centrum waar bezoekers en bewoners zich
veilig kunnen bewegen. Het is van essentieel belang dat de Rode Loper zo snel mogelijk in zijn
geheel wordt gerealiseerd tezamen met het uitbreiden van het autoluwplus gebied in de binnenstad.
SCMD ziet nog ontwikkelmogelijkheden binnen het thema parkeren. Want ook parkeren is een
belangrijk onderdeel van de klantreis. Allereerst moeten we zeggen dat het parkeren in Delft, en in
de diverse garages rondom het centrum, goed is geregeld. Van belang is wel dat de parkeertarieven
acceptabel zijn en dat de bezoeker wordt gemotiveerd de verblijfsduur te verlengen. Precies hier
zien we mogelijkheden.
In lijn met de plannen voor de Rode Loper ligt het waarborgen van de kwaliteit van de openbare
ruimte. Als de binnenstad de huiskamer van Delft is, ‘the place to be’ (en ‘place to buy’), dan moet
het niveau van de openbare ruimte continu verbeterd worden.
Tenslotte zullen we meer moeten gaan monitoren. Wat zijn de resultaten van het beleid? Hoeveel
bezoekers trekt de binnenstad? Hoe lang verblijven ze in de binnenstad? Met data over de bezoeker
kan hij of zij uiteindelijk zelf ook beter bediend worden. De oplossing ligt hier in Delft als ‘Smart
City’. Toen eerder bleek dat de ‘Smart City’ ook buiten de binnenstad werd omarmd, heeft de
SCMD het initiatief genomen om Delft breed stakeholders bij elkaar te brengen. Ook nu, tijdens de
coronacrisis, blijkt weer hoe belangrijk monitoring is. Daarom denken we natuurlijk weer graag mee
met gemeente Delft.
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Herstelplan bezoekerseconomie
Binnenstad Delft is, gelijk aan alle andere winkelgebieden, hard geraakt door de crisis.
Feit is dat de detailhandelsomzet in binnensteden als Delft met meer dan 60% is
gedaald en horeca en kappers noodgedwongen deuren moeten sluiten. Ondertussen
lopen de vaste kosten gewoon door. Ondernemers met een winkel, in de horeca,
warenmarkt, cultuur en toerisme, blijven dit de komende maanden en jaren voelen.
Gelukkig is er van alles in werking gesteld om ondernemers te helpen overleven. Gemeente Delft
heeft invulling gegeven aan diverse steunmaatregelen en ondernemers hebben de handen ineen
geslagen met bijvoorbeeld de koop lokaal actie ‘Support Delft’.
Maar dat is niet genoeg. Half maart lieten wij al weten dat we met Delft Marketing, Bestuurlijk
Overleg Binnenstad, Platform Toerisme en gemeente Delft samen werken om de bezoekerseconomie
te herstellen.
Samen met KHN Delft en de warenmarkt proberen wij versneld met ‘herstelplan bezoekerseconomie
Delft’ te komen. Hierin formuleren wij samen antwoord op de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•

Wat zijn slimme projecten om met elkaar samen op te pakken?
Wat heeft toerisme nodig?
Naast binnenstad Delft, wat hebben andere winkelgebieden in Delft nodig?
Wat hebben diverse branches nodig: retail, horeca, warenmarkt, cultuur en toerisme?
Hoe maken we slimme koppelingen tussen het SCMD Jaarplan, BOB actieprogramma en
Jaarplan BOB?
Hoe kunnen we samenwerken met andere logische partijen, zoals Delft Marketing?

Samengevat luidt het SCMD devies voor ‘herstelplan bezoekerseconomie Delft’: alleen ga je sneller,
maar samen kom je verder!
David Lansen
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Binnenstad Delft

COLOFON
Dit is een online nieuwsbrief voor de
Delftse politiek en ondernemers in de
binnenstad.
Uitgegeven door
Stichting Centrum Management Delft
Concept, vormgeving en redactie
Uitgesproken Gasten
www.uitgesproken-gasten.nl
Tips? Ideeën?
info@uitgesproken-gasten.nl

