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2020-2022 Platform Purmerend Centrum 

INHOUDVOORAF

“Alleen ga je sneller, maar samen komen we 
verder! Met volle overtuiging nemen wij deel 
aan Platform Purmerend Centrum. We zetten 
hiermee een toekomstbestendige en professionele 
binnenstedelijke samenwerking neer, waarmee we 
Purmerend centrum samen sterker maken.”
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Arwin Versteijne - BIZ Koemarkt
Richard Gort - Purmerendse Centrumondernemers (BIZ Purmerend Centrum i.o.)
Matthijs Lindeman - Wereldhave namens Winkelcentrum Eggert
Mario Hegger - Wethouder Gemeente Purmerend 
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INLEIDING
Context
Waar centrumgebieden in middelgrote steden 
zware tijden ervaren, gaat het met het centrum 
van Purmerend redelijk goed. Toch moet ervoor 
gewaakt worden dat de leegstand niet toeneemt. 
Samenwerking is ook voor Purmerend essentieel 
om ervoor te zorgen dat het Purmerendse 
centrum een heerlijke plek blijft voor de 
inwoners van de stad en de regio om naar toe 
te komen, te verblijven en te consumeren. 
Veranderingen bieden nieuwe kansen om 
anders te gaan samenwerken in het centrum van 
Purmerend. Neem de bedrijveninvesteringszones 
voor de Koemarkt en het centrum (in oprichting), 
het verdwijnen van de reclamebelasting en 
daarmee de beheertaak van de BOF, de 
behoefte aan het professionaliseren van de 
binnenstedelijke samenwerking en aan de 
herinrichting van de financiële structuur, 
en de nieuwe stadspromotie. Om die reden 
verbeteren we de manier waarop we met elkaar 
samenwerken: drie gebieden in het centrum, 
met elk een eigen programma, maar met een 
gezamenlijk doel.

Alles wat we samen voor onze binnenstad kunnen 
doen, doen we voortaan vanuit het Platform 
Purmerend Centrum.

Aanpak
De georganiseerde ondernemerscollectieven en 
de gemeente Purmerend (B&W), hebben onder 

begeleiding van Stad & Co, de binnenstedelijke 
samenwerking geprofessionaliseerd. De 
nieuwe organisatie krijgt de naam: Platform 
Purmerend Centrum (PPC). PPC komt voort 
uit de gezamenlijke visie en strategie van de 
samenwerkende partijen en de bijbehorende 
doelen die via een-op-een interviews en 
voorzittersbijeenkomsten zijn vastgesteld. Deze 
aanpak en een zorgvuldig proces zorgen voor 
maximaal draagvlak en een toekomstbestendige 
samenwerking.

Platform Purmerend Centrum
Samenwerkingsplatform Platform Purmerend 
Centrum (PPC) is een strategische samenwerking 
tussen de centrumpartijen en vervangt de 
functie van Binnenstads Ondernemers Fonds 
(BOF). PPC is gesprekspartner voor alle partijen 
die direct of indirect invloed hebben op het 
economisch functioneren van het Purmerendse 
centrum. 

Dit document bevat de samenwerkings-
afspraken van PPC voor een duurzame 
toekomstbestendige samenwerking en laat zien 
hoe we hiertoe zijn gekomen. 

De deelnemende partijen aan PPC 
bekrachtigen hun afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 
Platform Purmerend Centrum (bijlage).   
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Het besef moet ontstaan dat investeringen 
altijd baat hebben voor het gehele 
centrum, onafhankelijk van de locatie.

“
”
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VERTREKPUNT+-
Wat is sterk?
• Ligging binnen de Metropoolregio Amsterdam
• Karakteristieke historie
• Compact centrum met compleet aanbod (mooiste horecaplein 

van Noord-Holland).
• Relatief weinig leegstand 
• Lokaal ondernemerschap (uniek aanbod)

Wat kan beter?
• Samenwerking tussen centrumpartijen
• Bepalen gezamenlijke stip op de horizon
• Eenduidige marketing (stadspromotie)
• Groen, verblijfsplekken en kwaliteit van de buitenruimte 
• Afvalinzameling (collectief)
• Bereikbaarheid (openbaar vervoer, auto en fiets)
• Centrumparkeren (auto en fiets) 
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• ...houdt rekening met bestaande verhoudingen, 
relaties en manieren van samenwerking. 

• ...anticipeert op toekomstige uitdagingen. 

• ...borgt integraliteit van investeringen in het centrum. 

• ...verbindt alle partijen die direct of indirect invloed 
hebben op het economisch functioneren van 
Purmerend centrum. 

• ...kent een organisatievorm die voortkomt uit een 
gezamenlijke visie, strategie en doelstelling van de 
samenwerkende partijen.

Een goed functionerende en toekomstbestendige 
centrummanagementorganisatie...
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Een efficiënte gelijkwaardige samenwerkingsorganisatie op 
strategisch niveau.

Professionele en structurele marketing en promotie van het 
centrum bij de juiste doelgroepen (offline en online).

Het behoud van een compleet aanbod en een 
aantrekkelijke uitstraling van panden, terrassen en etalages.

Aantrekkelijke, sfeervolle, veilige en schone openbare 
ruimte, goed bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen 
en groen.

Een duurzame en transparante financiering van collectieve 
activiteiten.

Onze visie op PPC
Platform Purmerend Centrum is over drie jaar 
een geoliede samenwerkingsorganisatie, die 
impact maakt met haar inspanningen en zo 
Purmerend Centrum op de kaart zet als het 
meest aantrekkelijke winkelgebied in de regio 
(binnen de driehoek Hoorn, Amsterdam-Noord 
en Zaandam). In ons centrum willen wij onze 
bezoekers/klanten op alle vlakken het beste 
bieden.

PPC stelt de strategische kaders voor het 
centrum vast, op basis van een gelijkwaardige 
samenwerking tussen de centrumpartijen en 
is samenwerkingspartner voor alle partijen die 
meewerken aan de realisatie van de visie van 
PPC.

Onze strategie
Vanuit PPC voeren de voorzitters van de 
deelnemende partijen ieder kwartaal 
strategisch overleg over het centrum aan 
de hand van samenwerkingsafspraken 
(gezamenlijk ondertekend).

De uitvoering ligt bij de betrokken 
centrumpartijen en derden. Iedere partij doet 
datgene waar hij/zij goed in is.

VIJF VERBINDENDE 
DOELEN

VISIE & 
STRATEGIE

Door de handen ineen te slaan zijn we 
een sterke gesprekspartner voor alle 
stakeholders.

“

”

1
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Platform Purmerend Centrum
PPC is een compacte organisatie voor het 
centrum van Purmerend bestaande uit 
vier centrumpartijen die hun krachten en 
middelen bundelen, zonder dat ze het belang 
van hun achterban uit het oog verliezen.
PPC legt de verbinding met belanghebbende 
organisaties en voorzieningen buiten het 
centrum en vice versa. 

Aanbevolen: Chainels
Met het onderlinge communityplatform 
Chainels staan de centrumondernemers op 
een eenvoudige manier met elkaar én met alle 
andere stakeholders in het gebied in contact.

ORGANISATIE

Platform Purmerend Centrum

• BIZ Purmerend Centrum
• Winkelcentrum Eggert
• BIZ Koemarkt
• Gemeente Purmerend

Purmerend
2000Plus

Purmerendse
Regio Ondernemers

Markt

Vastgoed

Overige
stakeholders

Stadspromotie
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PPC is een democratische organisatie die 
de focus legt op strategische prioriteiten. 
Aanvullingen zijn in gezamenlijkheid nader te 
bepalen.

Overlegstructuur 
De locatie, het voorzitterschap en het 
notuleren rouleren per overleg tussen de 
deelnemers. In het strategisch overleg 
hebben alle partijen 1 stem en worden 
besluiten unaniem genomen. Zij bespreken de 
voortgang van de samenwerkingsafspraken op 
strategisch niveau en nemen besluiten over 
de bijbehorende financiering.

Relevante thema’s PPC
1. Marketing 
2. Toerisme
3. Veiligheid
4. Bereikbaarheid
5. Parkeren
6. Evenementen
7. Groen
8. Duurzaamheid
9. Schoon
10. Branchering

Ondersteuning
Zo nodig kan ondersteuning ingekocht worden 
aan de hand van een gezamenlijk opgesteld 
profiel. Zoals een onafhankelijke voorzitter, 
secretariaat en/of centrummanager.

Financiering
Platform Purmerend Centrum heeft geen 
eigen budget. De partijen reserveren voor 
de minimale duur van 3 jaar een structurele 
bijdrage voor de PPC-activiteiten op hun 
eigen jaarbegroting: 

• BIZ Koemarkt € 20.000
• Winkelcentrum Eggert € 20.000
• BIZ Purmerend Centrum i.o. € 40.000

De bijdrage van de gemeente aan 
stadspromotie (€ 150.000 per jaar) wordt 
mede geïnvesteerd in het centrumgebied. 
Daarnaast kunnen subsidieaanvragen worden 
ingediend ter ondersteuning van de PPC-
activiteiten. 

Na deze 3 jaar wordt de financiering 
geëvalueerd. Tussentijds kan PPC vanuit 
de behoefte uit de praktijk besluiten om 
gezamenlijk extra budget beschikbaar te 
maken voor PPC-activiteiten.

Ondertekening
Met het ondertekenen van de 
samenwerkingsafspraken committeren alle 
partners zich hieraan. Bij wisseling van de 
vertegenwoordigers blijven de afspraken van 
kracht.

AFSPRAKEN
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1 Marketing 
• Binnen stadspromotie ontwikkelen van een 

strategische marketingcampagne voor het 
centrum.

• De ontwikkelingen in de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA) aangrijpen om de 
mogelijkheden van Purmerend in Amsterdam 
te verspreiden (nieuwe bezoekers (waaronder 
toeristen) trekken).

• Gezamenlijke communicatie ten behoeve 
van centrumactiviteiten.

• portaalfunctie www.purmerend.nl instellen 
naar het gemeentehuis en de stadspromotie

2 Winkeltijden
• Zondagen openstellen
• Promotiecampagne zondagsopenstelling 

voor onbepaalde tijd vanaf 1 april 2020 
(ervaringen uit andere steden meenemen).

• Verruiming openingstijden tijdens 
evenementen. 

3 Centrumbrede evenementen 
• Investeren in drie gezamenlijke 

terugkerende speerpuntevenementen 
per jaar: Paasbest, Winters Purmerend en 
Feestweek (bestaande en terugkerende 

evenementen met aantrekkingskracht op 
bezoekers en conversie). 

• Formuleren van afgebakende opdrachten 
waarop partijen pitchen voor vernieuwende 
ideeën. Zakelijk beoordelen welk plan het 
beste is. 

• Evalueren van de PPC-evenementen 
en de evenementensubsidieregeling 
(aanjaagbudget).

• Gezamenlijke evenementenkalender en 
media- en communicatieplan opstellen 
voor het gehele centrum.

• Elke 2 jaar doelgroepenonderzoek en 
passantentellingen uitvoeren. 

4 Bereikbaarheid en parkeren
• Openbaar vervoer lokaal verbeteren 

(inbrengen bij Purmerend 2000 Plus).
• Verbeteren van het parkeren in het centrum

PPC heeft op termijn het voornemen om 
gastvrijheid als prioriteit toe te voegen.

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar worden de 
prioriteiten van PPC bepaald.

PRIORITEITEN PLATFORM 
PURMEREND CENTRUM 2020

We moeten onze activiteiten 
regelmatig evalueren onder onze 
bezoekers en continu streven naar 
kwaliteitsverbetering.

“

”
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Platform Purmerend Centrum 2020 t/m 2022 is het resultaat van het traject voor het opzetten van een 
toekomstbestendige en professionele binnenstedelijke samenwerking en biedt een overzicht van de 
samenwerkingsafspraken tussen de deelnemers aan PPC.

Deelnemende centrumpartijen
• Vereniging Purmerendse Centrumondernemers (PCO/BIZ in oprichting)
• Stichting BIZ Koemarkt 
• Wereldhave (eigenaar Winkelcentrum Eggert met Winkeliersvereniging Eggert Winkelcentrum 

(WEC))
• Gemeente Purmerend (college van B&W)

Iedere centrumpartij is vertegenwoordigd door een voorzitter of gemachtigde en zet zijn handtekening 
onder de samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 Platform Purmerend Centrum.

Stichting Binnenstads Ondernemers Fonds (BOF) is betrokken bij de totstandkoming van PPC. De BOF 
verliest zijn functie na instelling van de BIZ Purmerend Centrum en komt daarmee te vervallen.
 

Samenstelling, opmaak & redactie: Stad & Co 
   
© Stad & Co 
Oktober 2019 

COLOFON
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