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inhoud

Dit plan is opgesteld vanuit samenwerking 
tussen partners uit retail, horeca, cultuur en 
creatieve sector, BIZ, Eindhoven365, DDF en 
gemeente, analoog aan de totstandkoming 
van de gezamenlijke Binnenstadsvisie 2025. 
We willen alle inspanningen in tijd en geld 
zoveel mogelijk stoppen in het boeken van 
resultaat, niet in documenten produceren.  
Dit actieplan is daarom praktisch ingestoken.

Voorwoord 
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Vooral in de binnenstad zijn de gevolgen 
extreem voelbaar. Het was/is er desolaat. 
Voor horeca is de situatie desastreus, 
zeker op korte termijn, vanwege de zeer 
beperkte omzetmogelijkheden (alleen 
afhaal/ bezorgen, geen gasten in de 
zaak, perspectief voor inkomsten pas 
vanaf 1 juni). De culturele sector ligt stil. 
Hotels ontvangen bijna geen gasten en 
sluiten vaak noodgedwongen. Openbaar 
vervoer is nagenoeg stilgevallen en de 
stationsomgeving is leeg. Toeleveranciers 
en ondersteunende bedrijven vallen terug 

in omzet. Inwoners zie je maar beperkt 
op straat. Juist in de binnenstad is het 
economische model gestoeld op grote 
volumes van bezoek, wat nu op geen 
enkele manier haalbaar is. De huidige 
marktomstandigheden kunnen leiden tot 
een leegstandsgolf (bron: Stec Groep op 
basis van onderzoek in 80 gemeenten).

We zijn gedwongen vanuit het niets na te 
denken over een nieuw type binnenstad. 
Nieuwe vormen van horeca, uitgaan, 
verblijven, ontmoeten. Alles wat met live 

Aanleiding

We zijn in een uitzonderlijke crisissituatie terecht 
gekomen door de corona pandemie. Dit raakt onze 
hele samenleving, dus ook onze regio en stad. 
Voorliggend actieplan is gericht op de binnenstad 
van Eindhoven (dat is incl. De Bergen, Tramkwartier, 
Stationsomgeving, TUe, Witte Dame en Van 
Abbekwartier), maar met de insteek om voor  
de hele stad van toegevoegde waarde te zijn.

Innoveren. Elkaar iets 
gunnen. Creatief zijn. 
Slim samenwerken.

sociale interactie te maken heeft, vraagt om 
heroverweging. Dat moeten we doen door 
integraal naar het gebied te kijken vanuit 
economisch, maatschappelijke en sociaal 
perspectief. We zijn op zoek naar hernieuwd 
functioneren van de binnenstad. En dat met 
grote onzekerheid over de toekomst en de 
ruimte of beperkingen die gaan ontstaan.

Deze situatie doet meer dan ooit een 
beroep op de kracht van de regio: door 
samenwerken tot oplossingen komen. 
Innoveren. Elkaar iets gunnen. Creatief zijn. 

Slim samenwerken. Samen de schouders 
eronder zetten. 

Ondernemers uit retail, horeca, cultuur 
en creatieve sector en partners als BIZ, 
Eindhoven365, DDF en gemeente hebben  
de handen daarom ineen geslagen om 
samen vorm te geven aan de ‘nieuwe’ 
binnenstad. Dit actieplan is hieruit ontstaan 
en vormt de basis voor de verdere aanpak.



Het zal een hobbelige 
route worden die lef 
vraagt, met stappen 
vooruit en soms ook 
een stap terug
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Hoe dat er precies uit ziet definiëren we 
samen, aan de hand van acties. Er zal 
voorlopig geen stabiele situatie zijn, elk 
moment dat het kabinet maatregelen 
wijzigt kan consequenties hebben voor 
het functioneren van onze (binnen)stad. 
We gaan er van uit dat de situatie tot eind 
2020 daardoor regelmatig bijstelling vraagt, 
ook omdat we al doende wijzer worden van 
de acties die we al in gang hebben gezet. 
Het zal een hobbelige route worden die 
lef vraagt, met stappen vooruit en soms 
ook een stap terug. Dat accepteren we als 
noodzakelijk scenario om vooruit te komen. 

Dit actieplan maken we vanuit een 
samenwerking en de overtuiging dat  
ook individuele ondernemingen en  
partners gebaat zijn bij het collectief  
goed functioneren van de binnenstad.

Doel

Het doel is de (binnen)stad weer “up and running” 
te krijgen. Actief en operationeel, rekening houdend 
met de veranderende kaders. De focus ligt daarbij 
op het collectief functioneren en het collectief 
rendement. Dat wat we hier leren, door vallen en 
opstaan, delen we ook met de rest van de stad.
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Er is maar één manier om straks weer een 
binnenstad te hebben die er toe doet en 
dat is door tevens ook te innoveren. Het 
actieplan leunt daarom op drie basis
principes en het kent een groeimodel,  
om zowel ‘vandaag’ van start te kunnen  
als ook na te denken over meer fundamen
tele vragen voor middellange en langere 
termijn. Zo bouwen we stapsgewijs aan  
de ‘nieuwe’ binnenstad. 

De 3 basisprincipes zijn het uitgangspunt 
voor alles wat we doen. Alleen als we aan 
alle drie invulling geven kunnen we ons  
doel bereiken. 

1. Activeren 
Dat wat kan, moet doorlopen of weer 
gaan lopen. We zijn ervan overtuigd dat 
er winkels, horeca en hotels blijven en de 
nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld 
locaties voor sportbeoefening of cultuur. 
Ook een aantrekkelijke openbare ruimte 
blijft belangrijk, net als de bereikbaarheid 
van de binnenstad. Het is noodzakelijk dat 
er weer omzet komt, er wat te beleven valt, 
er geld rond gaat en de economie weer gaat 
draaien. De economie is namelijk het hele 
publieke leven, waaronder uitgaan, kopen, 
verkopen, sporten, reizen, overnachten, 
etc. Dat vraagt dat we flexibel en snel 
reageren op creatieve ideeën die hieraan 
bijdragen, vanuit de basishouding maximaal 
te faciliteren. Op eventuele wijzigingen van 
maatregelen van het kabinet spelen we  
alert in, we passen indien nodig plannen  
en acties aan. 

Aanpak

Crisisbeheersing komt van bovenaf en dat is ook 
nodig in een crisissituatie. De richtlijnen van het 
RIVM en de Veiligheidsregio zijn leidend. Daarbinnen 
is creativiteit nodig. Gelukkig zit die in het DNA  
van onze regio. Dat benutten we dan ook ten volle!

2. Innoveren
Gisteren is anders dan vandaag, vandaag 
is anders dan morgen. Deze situatie 
biedt de kans een flinke stap te maken in 
doorontwikkeling van de binnenstad, door 
een aantal zaken op te lossen waarin we nog 
een uitdaging hadden. Zoals technologie, 
design en kennis meer voelbaar, beleefbaar 
en zichtbaar maken. We zoeken niet hoe 
“de binnenstad, zoals die was” weer tot 
leven te brengen, maar naar “de nieuwe 
binnenstad”. Dat betekent samen zoeken en 
soms ook risico nemen; ruimte geven voor 
pilots en tijdelijke interventies om te testen 
of ze werken. En zo ja: omzetten naar iets 
blijvends of op meerdere plekken toepassen. 
En in elk geval: samen het succes vieren, 
ook al is het klein. Innoveren zit onze regio 
in het bloed. Door blijvend te innoveren zijn 
we in staat onszelf steeds opnieuw uit te 
vinden en snel te anticiperen op de steeds 
veranderende omgeving. Waarmee we weer 
onderscheidend en toekomstbestendig zijn. 

3. Communiceren
We hebben in sneltempo een plan gemaakt 
en zijn al gestart met de eerste acties, zoals 
een nieuwsbrief voor ondernemers en een 
gastvrije regulering van de bezoekersstroom 
in het kernwinkelgebied. Communicatie 
met en tussen partners is cruciaal, zodat 
iedereen onderling goed samenwerkt en 
de benodigde info heeft, dat goede ideeën 
gedeeld worden, men elkaar helpt en ook 
kennis en ervaring gedeeld worden naar 
buiten de binnenstad. 

Daarnaast is marketingcommunicatie van 
belang, zodat bezoekers de binnenstad weer 
weten te vinden en begrijpen dat we alles 
zodanig goed geregeld hebben dat het ook 
veilig en verantwoord is er te komen. 

Er is maar één manier 
om straks weer een 
binnenstad te hebben 
die er toe doet en dat 
is door te innoveren
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Rood Commercieel, niet veranderlijk,  
 behoudend, voor een brede  
 doelgroep
Roze Hip, van deze tijd, voor een  
 geselecteerde brede doelgroep 
Geel Exclusief op de inhoud
Blauw Creatief, niet met geld bezig maar  
 met het creatieve rendement

Door deze aanpak weten we de verschillende 
bloedgroepen uit de binnenstad evenwichtig 
vertegenwoordigd. En maken we gebruik 

van ieders specifieke kwaliteiten om tot 
diverse maten en soorten van oplossingen 
te komen. De acties die daaruit voortvloeien 
variëren van korte termijn zeer praktisch,  
tot langere termijn meer fundamenteel,  
en alles daartussen. 

Vertegenwoordigd zijn ondernemers uit 
retail, horeca, cultuur en creatieve sector, 
BIZ, Eindhoven365, DDF en diverse sectoren 
van gemeente Eindhoven (EC, VB, RE, PG). 
Daarnaast is het reguliere netwerk van 

Binnen de kopgroep van ondernemers werken we vanuit 
de denkwijze van het kleurenmodel (concept: Van Der 
Ploeg), waarbij 4 kleuren staan voor 4 profielen. Elk profiel 
vertegenwoordigt een type karakter (ondernemer, mens),  
met bijbehorende werkwijze die leidend is voor de manier 
waarop hij/zij werkt. Op de pagina hiernaast is een stroom
schema opgenomen over deze werkwijze.

Werkwijze 

Doen/  
Niet Doen 

Tijdelijk Blijvend 

Blauwe groep Gele groep Roze groep Rode groep 

 
Samenbrengen knelpunten/ ideeën en kruisbestuiving tussen groepen 

 
 

Aanpassen 
 

Draagvlak 
(stad, 

bestuur) 

Middelen 
Mensen 

Toets RIVM 
richtlijnen 

Overige 
specifieke 

punten 

Langere 
termijn 

acties nader 
uitwerken 

Toetsen en Randvoorwaarden invullen 

Akkoord 
 

(Nog) niet Akkoord 
 

Vervalt 

Werkwijze om te komen tot Acties 
 

Inbrengen plan/ idee 

Kopgroep  
Ondernemers 

Kernteam 
DDF + Eindhoven 365 + BIZ 
+ gemeente Eindhoven + 

Stad & Co 
+ 

Kopgroep  
Ondernemers 

Kernteam 
DDF + Eindhoven 365 + BIZ 
+ gemeente Eindhoven + 

Stad & Co 
+ 

Inbrengen plan voor uitvoering 

ondernemersverenigingen in de binnenstad 
aangehaakt op deze aanpak.
De komende tijd zullen meer stakeholders 
benaderd worden om aan te haken, denk 
aan kennisinstellingen, hightech bedrijven 
en bewoners. 

Gemeente Eindhoven heeft als publieke 
partij een specifieke rol in de samenwerking. 
Naast uitvoering geven aan de landelijke 
maatregelen en richtlijnen, ziet zij het als 
haar opdracht om – samen met de stad –  

de vitaliteit van de Eindhovense samen
leving zo veel mogelijk vast te houden en 
te benutten om samen door deze crisis te 
komen. Vanuit die insteek ondersteunt zij 
de samenwerking voor dit Actieplan en is 
zoveel mogelijk faciliterend naar partners 
in het zoeken naar oplossingen voor de 
crisissituatie. Dit doet zij door reguliere inzet 
van mensen en middelen te herprioriteren 
en indien daar goede onderbouwing onder 
ligt, eventueel aanvullende inzet te voorzien.



KNELPUNT OF IDEE 

We willen dat mensen zich welkom 
voelen om de binnenstad weer te 
bezoeken en dat dat veilig kan. 
Ondernemers bedenken zelf oplossingen 
voor in de zaak, collectief is ook iets 
nodig voor de openbare ruimte.

Creativiteit in het zoeken naar 
oplossingen om weer omzet te 
genereren of op ludieke/ sociale 
wijze iets bij te dragen, leidt tot 
vele suggesties en verzoeken die op 
meerdere plekken bij de gemeente 
binnenkomen. Al deze ideeën kunnen 
waardevol en noodzakelijk zijn om 
de binnenstad te activeren. Hier 
kan onvoldoende snel en flexibel op 
gereageerd worden. Taakverdeling en 
bevoegdheden zijn niet altijd helder. 

NB: dit dilemma speelt in de hele stad, de 
voorgestelde oplossing is daarop gericht.

AANPAK OF 1E SUGGESTIES 

We maken een veiligheidsplan voor 
de openbare ruimte vanuit crowd 
management benadering. Dit moet 
flexibel aan te passen zijn als richtlijnen 
vanuit het RIVM wijzigen. Het plan 
wordt gemaakt in samenwerking tussen 
ondernemers, gemeente, hulpdiensten, 
Eindhoven365 en experts. De aanpak is 
gebaseerd op het verlenen van service 
aan en het assisteren en activeren van 
bezoekers, bewoners en ondernemers 
in hun zoektocht naar het ‘nieuwe 
normaal’. We willen aanmoedigen en 
uitleggen wat wèl kan, in plaats van 
streng corrigeren en straffen voor 
ongewenst gedrag. In iedere fase is 
hiervoor een andere strategie, inzet, 
communicatie en support nodig.
Eerste toepassing in weekend 9/10 mei. 
Daarna verfijning op basis van evaluatie 
en nader uit te werken plan.

1. In kaart brengen belemmeringen in 
regelgeving om vanuit een matrix 
aan de voorkant beoordelingsruimte 
voor veel vragen te creëren. Dit wordt 
voor besluitvorming aan college 
voorgelegd.

2. Inregelen initiatievenloket (middels 
uitbreiding op het bestaande 
Ondernemersloket) als centraal 
punt bij gemeente waar vragen 
binnenkomen en binnen zeer korte 
termijn integraal beantwoord 
worden.

Ondersteuning van het initiatieven
loket bestaat uit dedicated team van 
deskundigen op gebied van veiligheid, 
vergunningverlening, openbare ruimte, 
handhaving, economie, bereikbaarheid.

UITWERKING
/RESULTAAT
VERWACHT

15/05/20

15/05/20

ACTIEF 
SINDS

09/05/20

1. Activeren
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Actielijst
blijvend in ontwikkeling

Het overzicht op de volgende pagina’s is de stand van  
zaken begin mei 2020 en wijzigt continue. We maken  
periodiek een update. In deze eerste fase van de crisis
aanpak is er nog maar beperkt ruimte om te innoveren en 
ligt de nadruk logischerwijs meer op activeren. De balans 
tussen de 3 basisprincipes zal veranderen naarmate de 
binnenstad al meer activatie heeft. Succesvolle activaties 
kunnen ook elders in de stad benut worden.

NB: lopende maatregelen,  
zoals het Ondernemers
loket en het inregelen 
van financiële tegemoet
komingen, zijn hierin niet 
opgenomen omdat zij niet 
gericht zijn op de binnenstad 
als collectief, maar meer op 
individuele situaties. 



AANPAK OF 1E SUGGESTIES 

Hiervoor dient maatwerk te worden 
geleverd op basis van ingediende 
initiatieven. Gestuurd wordt op zo veel 
mogelijk collectieve gebiedsvoorstellen, 
waarbij de partijen in de stad ook zelf 
verantwoordelijkheid en initiatief  
nemen om e.e.a. beheersbaar uit te 
kunnen voeren. 
Ook dienen interne werkafspraken te 
worden gemaakt over prioriteiten in de 
handhavingstaak, die op elk gewenst  
of noodzakelijk moment kunnen  
worden bijgesteld, mede op grond  
van voortschrijdend inzicht.

We vinden deze activiteit passen bij 
de geest van de noodverordening. 
Hiervoor is een separaat B&Wdossier 
voorgelegd, waardoor livestreams onder 
voorwaarden nu mogelijk zijn. 

1. activeren (vervolg)

KNELPUNT OF IDEE 

Vanaf het begin van de coronacrisis  
komen er initiatieven en verzoeken 
binnen. Het begon met drivein 
bioscopen en recent ook drivein live
voorstellingen. Door deze enigszins 
te rubriceren krijgen we steeds meer 
zicht op wat voor belemmeringen we 
hebben om medewerking te kunnen 
verlenen. Diverse initiatieven zijn strijdig 
met minimaal één wet, beleidsstuk, 
verordening of bestemmingsplan. Zo 
heeft de horeca in de binnenstad de 
10 ‘overlevingspunten’ ingediend, 
waaronder ‘uitbreiden van terrassen’. 
Hierbij gaat het er om de huidige 
terrascapaciteit van de horecabedrijven 
zo veel mogelijk in stand te houden én 
binnen de RIVMrichtlijnen te blijven. 
Dit betekent een wens tot fysieke 
uitbreiding van de terrasruimte. Maar 
het terras van een horecainrichting 
staat ingetekend op de drank en 
horecavergunning.

NB: dit dilemma speelt in de hele stad, de 
voorgestelde oplossing is daarop gericht. 

Om gasten te blijven bereiken en vertier 
te bieden in de tijd dat horeca gesloten 
is en veel mensen het moeilijk hebben 
met de lockdown, hebben diverse 
horecazaken livestreams geregeld: 
optredens vanuit de zaak die thuis live 
te volgen zijn. Dit bleek niet zonder 
meer te mogen en er is ook handhavend 
opgetreden. 

NB: dit dilemma speelt in de hele stad, de 
voorgestelde oplossing is daarop gericht. 

UITWERKING
/RESULTAAT
VERWACHT

15/05/20

ACTIEF 
SINDS

06/05/20

KNELPUNT OF IDEE 

De horeca is sinds 15 maart gesloten. 
Ondanks steunmaatregelen hebben 
veel ondernemers het moeilijk. Er 
wordt gezocht naar manieren om 
wél inkomsten te genereren, vanuit 
perspectief dat het kabinet op 6 mei 
aankondigde. Zie hiervoor verder ook 
onder het basisprincipe activeren,  
voor wat betreft de gevestigde horeca.

NB: de uitwerking van dit idee reikt  
verder dan alleen de binnenstad. 

De creatieve sector is sterk 
vertegenwoordigd in Eindhoven, 
maar de kracht daarvan wordt nog 
onvoldoende benut in het zoeken 
naar oplossingen voor complexe 
maatschappelijke vraagstukken. Ook  
is design nog maar beperkt zichtbaar  
en beleefbaar in de binnenstad. 

AANPAK OF 1E SUGGESTIES 

Er wordt een plan gemaakt om vanuit 
een coöperatiemodel locaties die nu 
niet in gebruik zijn, te benutten voor 
activiteiten: gezamenlijk investeren 
en gezamenlijk de vruchten ervan 
plukken. Met horeca als basis, gericht 
op beleving. Dat kan dus ook in combi
natie met detailhandel of bijv. een sport
activiteit zijn. Na het weer ‘aan de praat’ 
krijgen van de horeca in de stad, kan 
dit in tweede termijn ondernemers die 
het zwaar hebben, verlichting bieden. 
Afhankelijk van de kwaliteit kan dit 
op langere termijn grote toegevoegde 
waarde hebben in de aantrekkelijkheid 
van de stad (een nieuw Eindhovens 
stadsevenement). Locaties die hiervoor 
geschikt zijn liggen waarschijnlijk ook 
buiten de binnenstad. 

We zetten de kracht van de creatieve 
industrie in: 
1. Diverse creatieve ondernemers,  

DDF en Eindhoven365 participeren  
in de totstandkoming en uitvoering 
van dit actieplan om de binnenstad 
door de crisis te loodsen.

2. We bedenken oplossingen voor 
actuele knelpunten waar horeca en 
detailhandel tegenaan lopen door  
de kracht van designers te benutten, 
vanuit kruisbestuiving met andere 
partners in de binnenstad. De 
verwachting is dat dit tot originele 
oplossingsrichtingen leidt. 

3. We denken na over de binnenstad 
ná de coronacrisis: hoe zorgen we 
dat Eindhoven zich door ontwikkelt, 
sterker uit deze periode komt, 
onderscheidend blijft? Een unieke 
Eindhovense binnenstad die toe
komstbestendig is en relevant blijft. 

UITWERKING
/RESULTAAT
VERWACHT

01/06/20

08/05/20

01/07/20

ACTIEF 
SINDS

21/04/20
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2. innoveren



KNELPUNT OF IDEE 

Er is veel onduidelijkheid over wat wel 
en niet mag. Behoefte aan contact met 
medeondernemers en andere partners. 
Behoefte aan eenduidige communicatie 
vanuit de gemeente. Behoefte aan het 
delen van goede ideeën.

Normaliter komt een substantieel deel 
van de bezoekers aan Eindhoven van 
buiten de stad, incl. het buitenland.  
Die komen nu veel minder vanwege 
coronamaatregelen. 

NB: dit dilemma speelt deels in de  
hele stad, de voorgestelde oplossing  
is daarop gericht.

UITWERKING
/RESULTAAT
VERWACHT

15/06/20

ACTIEF 
SINDS

22/04/20

08/05/20

04/05/20

3. communiceren

AANPAK OF 1E SUGGESTIES 

1. Nieuwsbrief met daarin 
gebundelde informatie van de 
samenwerkingspartners, voor alle 
ondernemers in de binnenstad. 
Wordt verspreid via het digitale 
communicatieplatform van 
ondernemers (Chainels).

2. Landingspagina voor delen van 
ideeën vanuit de samenwerking,  
via website Stad & Co. Deze is 
openbaar toegankelijk, zodat we 
open delen voor ieder die denkt  
er wat aan te hebben. 

1. In samenwerking met gemeente 
Eindhoven en de BIZ lanceerde 
Eindhoven365 de ‘Hou onze stad 
sterk’ campagne. Deze roept 
Eindhovenaren op om lokaal te 
kopen en is onderdeel van een 
langetermijnstrategie om de 
economie van de stad een impuls  
te geven ten tijde van en in de 
periode na de coronacrisis. 

2. Vanuit de citymarketingstrategie 
worden vervolgstappen voor 
communicatie uitgewerkt in 
samenhang met overige acties  
in de (binnen)stad. 

De ‘Hou onze stad sterk’ 
campagne is onderdeel van  
een langetermijnstrategie  
om de economie van de  
stad een impuls te geven 
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Onderstaande onderwerpen parkeren  
we dus even en komen later terug op  
de actielijst.
 Hoe omgaan met verzoeken uitbreiding 

m2 horeca/retail, idem in lopende  
plannen als VDMA, District E, DvS, etc.?

 Moet het project herinrichting binnenstad 
wel worden doorgezet of vraagt dit 
even uitstel (hier verzoeken diverse 
ondernemers om)?

 Analyseren of er consequenties zijn 
binnen lopende ruimtelijke projecten 
binnenstad: door laten lopen, (tijdelijk)  
on hold, versnellen?

 Hebben de ontwikkelingen consequenties 
voor de invulling van plinten in de 
geplande hoogbouw?

 Welke rol nemen vastgoedeigenaren in  
de oplossingsketen en is dat voldoende?

Later oppakken
(middel)lange termijn

De crisissituatie vraagt een crisisaanpak: zowel direct  
handelen als tegelijkertijd nadenken over fundamentelere 
vragen. Dat betekent dat we al gestart zijn en ondertussen 
constateren dat er nog zaken zijn die opgepakt moeten  
worden, of waar we het gesprek over willen voeren maar nu  
nog niet aan toe komen. Niet alles kan tegelijk; soms is er  
nog geen ruimte in hoofden om erover na te denken, ontbreekt 
capaciteit of budget of betekent samenhang met andere  
acties dat eerst het een moet en dan pas het ander kan.

De crisissituatie  
vraagt een crisisaanpak: 
zowel direct handelen  
als tegelijkertijd nadenken  
over fundamentelere vragen
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De binnenstad is ook de huiskamer van  
de stad, de ontmoetingsplek voor velen  
en de entree voor mensen van buiten. Er 
komen jaarlijks 23,9 miljoen bezoekers.  
De binnenstad was voor de coronacrisis 
goed voor een kassaomzet van ca.  
€ 1,25 miljard, nog los van de waarde van 
vastgoed, huurcontracten en 40.000 
arbeidsplaatsen in het centrumgebied. 
Iedere procent minder omzetverlies 
vertegenwoordigt derhalve een waarde van 
ca. € 1,25 miljoen. Ofwel, elke penny die 
we hierin goed investeren betekent een 
pound minder steunmaatregelen voor de 
ondernemers. Nog afgezien van de positieve 
effecten ten aanzien van de leefbaarheid  
en aantrekkingskracht van de ‘huiskamer’ 
van Eindhoven en het ‘hart’ van de  
Brainport regio. 

De crisissituatie heeft direct handelen 
gevraagd. We moeten de vijfde stad van 
het land door een crisis trekken. Dat vraagt 
voorlopig extra inzet op diverse vlakken, 
omdat het reguliere werk ook doorloopt. 
En dat willen we ook juist: de behoefte 
aan meer groen, betere mobiliteit, betere 
luchtkwaliteit, meer woningen, aantrekkelijk 
aanbod in retail, horeca en leisure, etc.  
blijft onverminderd groot en ontwikkeling  
van locaties zoals bijvoorbeeld VDMA of 
Knoop XL moeten zo veel mogelijk door 
blijven lopen. 

Veel werk dat we vanuit dit actieplan doen 
komt ook ten goede aan gebieden buiten  
de binnenstad, waar de nood ook hoog  
is. Doordat bijv. zaken beter ingeregeld  
worden en goede voorbeelden gedeeld 
kunnen worden. 

financiën

De investeringen zijn noodzakelijk om de  
binnenstad weer ‘up and running’ te krijgen en  
zijn onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.  
De opbrengsten zijn evident: waarborgen van  
de veiligheid én de optimale balans vinden  
tussen volksgezondheid en economie.

Budget is nodig o.a. voor betrekken van 
specifieke expertise (zoals voor crowd 
management, projectmanagement, 
omdenken, creatieve oplossingen 
uitwerken voor knelpunten, etc.), voor 
extra inzet op samen uitwerken van 
plannen en samenspraak (crisis leidt ook 
tot verscherping van standpunten en 
vergroot soms tegengestelde belangen) 
en ook voor handgeld om praktische 
zaken snel uit te voeren (bijv. nudging 
inzetten voor regulering bezoekers, 
handwasvoorzieningen of gerichte 
communicatie).

Een globale kostenraming wordt voorgelegd 
aan het gemeentebestuur, de BIZ en andere 
(potentiële) partners. In een volgend 
stadium zal die raming verfijnd worden. 

We moeten de 
vijfde stad van  
het land door de 
crisis trekken 



Ondernemers en partners
Via het digitale communicatieplatform 
van ondernemers binnenstad: Chainels. 
Voorlopig brengen we nieuwsbrieven uit 
waarin diverse onderwerpen geclusterd aan 
bod komen voor alle ca. 1.000 ondernemers 
in de binnenstad. Daarnaast is alle voor 
ondernemers relevante informatie over 
het actieplan raadpleegbaar via een 
landingspagina bij Stad & Co, die openbaar 
toegankelijk is en dus ook voor andere 
geïnteresseerden beschikbaar is. Voor 
onderlinge communicatie tussen leden  
van de kopgroep van ondernemers en leden 
van het kernteam van partners is besloten 
een community ingericht op Chainels.

Bezoekers
Via ondernemers rechtstreeks, via 
Eindhoven365 vanuit citymarketing 
en via gemeente vanuit pers en 
publiekscommunicatie.

Bestuur
Via Bestuursteam Binnenstad met 
periodieke update naar college. De Raad 
wordt geïnformeerd via de collegebrief en 
mogelijk bij specifieke besluiten met een 
Raadsinformatiebrief en/of Aavond. 

Gemeente
Intern relevante afdelingen actief betrekken 
en informeren, o.m. via gerichte benadering 
en publicaties op gemeentelijk intranet 
(Vibes).
  
Bewoners
Bewoners vormen vooralsnog geen onder
deel van de planvorming van dit actieplan. 
Dit heeft te maken met de snelheid van 
start en het feit dat de impact van alle 
maatregelen voor bewoners van een andere 
orde is dan voor ondernemers. Zodra de 
belangrijkste acties op de rit staan kijken  
we of dit nadere afweging behoeft. 

Komende tijd zetten we mogelijk acties in 
gang vanuit minder uitgebreide samen
spraak dan we gewend zijn graag te doen; 
simpelweg omdat we de tijd niet hebben 
alles hetzelfde te doen als in het ‘oude 
normaal’. Uiteraard nemen wij in onze 
afwegingen altijd de belangen van alle 
betrokken stakeholders zo goed mogelijk 
mee. Maar we moeten ons realiseren dat 
een crisisaanpak snelheid vraagt, acties van 
tijdelijke duur kunnen zijn en we enige mate 
van overlast daarbij voor lief moeten nemen. 
Het belang om de crisis te overleven en de 
binnenstad weer te laten functioneren gaat 
nu even voor. 

Communicatie
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Voor alle 
ondernemers 
is relevante 
informatie over 
het actieplan 
raadpleegbaar 




