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S A M E N VA T T I N G  
Door het ongunstige economische perspectief en de stormachtige groei van internetaankopen zal er de 
komende jaren sprake zijn van een achteruitgang van omzet en een achteruitgang van de kracht van winkels 
in het centrum van Wijchen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.  

Voor Wijchen is er een escape omdat Wijchen vele voordelen kent: een compact centrum met een gevarieerd 
compleet aanbod, een prima ligging, centraal in een regio met 250.000 inwoners, een actief 
ondernemersbestand, grote gratis parkeerterreinen en een fantastisch gezellig, maar ook prachtig 
gerenoveerd centrum  

De Ondernemersvereniging Wijchen Centrum, een nieuw opgerichte Vereniging van Pandeigenaren, de 
Wijchense horeca, Gemeente Wijchen, Kamer van Koophandel en enkele andere organisaties hebben eind 
2011 gezamenlijk plannen gesmeed om een front te vormen tegen een mogelijk toekomstig afglijden. Op 25 
januari 2012 en 28 maart 2012 zijn een tweetal zeer goed bezochte congressen gehouden, die uiteindelijk 
hebben geleid tot een gezamenlijk initiatief n.l. de oprichting van de Stichting Centrum Management Wijchen.  

Centrum Management is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private partijen in een 
centrumgebied, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet van middelen, teneinde de 
aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te versterken. Er zijn uitvoerige 
doelstellingen geformuleerd die met centrum management bereikbaar zijn.  

Het Centrum Management zal in ieder geval een zestal werkgebieden omvatten en wel parkeren en 
bereikbaarheid, branchering en leegstand, veiligheid, kwaliteitsverbetering, evenementen en communicatie-
promotie. In deze 6 werkgebieden zijn werkgroepen actief met het formuleren van beleid en het uitvoeren 
van activiteiten om gezamenlijke doelstellingen te behalen.  

De op 28 maart 2012 opgerichte Stichting is sedert dat moment ook actief. Er is een bestuur dat samen met 
een interim centrummanager sturing geeft aan de zes genoemde werkgroepen (tezamen meer dan 70 
vrijwilligers) en de eerste resultaten zijn er al (zoals bijv. de bloemenweelde die met 300 bloembakken tot 
stand is gebracht). 

De Stichting CMW streeft daarnaast naar een goede samenwerking met VvE, Bibliotheek Wijchen, 
marktkooplieden, centrumbewoners en de organisaties die binnen het centrum van Wijchen jaarlijks 
belangrijke evenementen organiseren. Al deze zaken geschieden om het ultieme doel van CMW te bereiken, 
namelijk het versterken van het economisch en sociaal-maatschappelijk functioneren alsmede de leefbaarheid 
van het centrum van Wijchen en het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat in het centrum van 
Wijchen. 

De Stichting heeft een Raad van Advies, momenteel bestaande uit de 300 aanwezigen van de congressen 
van januari en maart 2012. Achterbannen van de organisaties, maar ook bewoners en andere 
belangstellenden. In juli en het najaar 2012 worden opnieuw congressen gehouden, waarbij steeds 
belangrijke onderdelen ter toetsing aan de aanwezigen zullen worden voorgelegd, zodat beleid en de 
uitvoering daarvan kan bogen op een maximaal breed draagvlak. 
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Centrum management kent structurele kosten (de organisatie) en projectgebonden kosten (met name de 
activiteiten van de werkgroepen). In 2012 wordt slechts een deel van de projectgebonden taken uitgevoerd, 
met name omdat daar nog geen geld voor beschikbaar is. In plaats van de vrijwillige bijdragen moet er in 
2013 een systeem komen waarin alle ondernemers binnen het centrum, toch min of meer verplicht een steentje 
bijdragen aan de ontwikkeling van hun vestigingsplaats. Dat kan tot stand komen door de invoering van een 
belasting, waarvoor dan de Gemeentewet de reclamebelasting als instrument beschikbaar stelt. Daarbij 
wordt iedereen die binnen het centrum van Wijchen een reclame-uiting heeft, geacht een bedrijf te hebben 
en als bedrijf van het functioneren van het centrum te kunnen profiteren. De belasting moet gezien worden als 
de heffing van een solidariteitsbijdrage van alle ondernemingen in een bepaalde wijk (het centrum). Door de 
solidariteitsbijdrage kan worden voorkomen dat het slechter gaat met de wijk en belangen van alle 
ondernemingen. 

Over de bijdragen van de Gemeente Wijchen zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden. Het 
CMW heeft er begrip voor dat de Gemeente nu eerst actie van private partijen verlangt, met name omdat 
de Gemeente heel veel geïnvesteerd heeft in de infrastructuur van het centrum. Het CMW is blij dat de 
Gemeente Wijchen wel de huisvestingskosten van de centrummanager voor haar rekening neemt. Het CMW 
stelt ook voor dat de gemeente de totale belastingbijdrage zonder aftrek van invorderingskosten aan het 
CMW doorgeeft.  

Het CMW stelt de gemeenteraad van Wijchen voor om de reclamebelasting in te voeren en deze te baseren 
op de WOZ-waarde. Daarbij moet gedacht worden aan een bijdrage per vestiging van 1,5 tot 2‰ van de 
WOZ waarde met een minimum van € 275,-- en een maximum van € 750,--. 

Er zal tussen het CMW en de Gemeente Wijchen een convenant moeten worden gesloten waarin afspraken 
gemaakt worden t.a.v. onder andere de tariefstelling, het jaarverslag en de verantwoording, de inning en 
afdracht, de looptijd en evaluatie e.d. 

Door de gemeenteraad zal een belastingverordening moeten worden vastgesteld waarin zaken geregeld 
worden als het belastbaar feit, de belastingplicht, de vrijstellingen, de maatstaf van heffing, het 
belastingtarief e.d.  

De Stichting Centrum Management Wijchen doet het voorstel om de reclamebelasting op 1 januari 2013 
in te laten gaan. 
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1 INLEIDING 

1.1 Donkere wolken pakken samen 
Ondernemers, eigenaren, maar ook de overheid zijn in toenemende mate ongerust over de economische 
ontwikkeling van winkelcentra in het algemeen en uiteraard van Wijchen in het bijzonder. Internetaankopen 
maken een stormachtige groei door en gaan ongetwijfeld substantiële omzet weghalen. Ook het economisch 
perspectief is bepaald niet positief en geeft aanleiding om te veronderstellen dat er de komende jaren 
sprake is van een daling van de consumentenbestedingen. Daarbij komt dat de bevolking van Wijchen niet 
zal groeien, waardoor de optelsom kan worden gemaakt dat er sprake zal zijn van een achteruitgang van 
omzet en een achteruitgang van de kracht van winkels. 

Ondernemers zullen geconfronteerd worden met omzetverliezen en lagere rentabiliteit, winkelpandeigenaren 
met huurachterstanden en leegstand en iedere inwoner van Wijchen uiteindelijk met achteruitgang van een 
heel centrum. Het een versterkt immers het ander, hetgeen bijv. leidt tot situaties als in het winkelcentrum in 
Sittard waar een derde van de winkelpanden leeg staat. Zo'n centrum geeft dan een desolate indruk en holt 
regelrecht en nauwelijks meer te stuiten, de afgrond in. Gelukkig hebben ze in Sittard het tij kunnen keren en 
zijn ze dankzij enorme inspanningen van Gemeente, ondernemers en pandeigenaren weer op de weg terug.  

Dit doemscenario is geen fantasie, maar in Wijchen is het gelukkig nog niet aan de gang maar het ligt wel op 
de loer. 

Voor Wijchen is er een escape door een markt aan te boren die geen of minder last heeft van de 
economische recessie en die nog een grote groei kan doormaken en dat is de markt van recreatief winkelen. 
Deze vorm van winkelen zal nimmer verdwijnen en alleen maar toenemen. Natuurlijk gaat men voor 
recreatief winkelen bij voorkeur naar stedelijke centra, maar anderzijds wil de recreatieve consument graag 
variatie in zijn patroon brengen en daar kan Wijchen een flinke graan van meepikken.  

Wijchen heeft ook goede kansen om dat te doen want het centrum van Wijchen kent vele onderscheidende 
elementen. 

• Wijchen is een compact centrum dat zich duidelijk tot enkele straten beperkt en waar in de afgelopen 
15 jaar (na de grote uitbreiding met het Winkelcentrum Marktpromenade) nauwelijks winkels zijn 
bijgekomen. Dat betekent dat er geen sprake is van een overbewinkeling. Er is nog steeds vraag 
naar winkels en leegstand wordt nog steeds opgevuld (op enkele panden na maar dat heeft meer 
met het object of de ligging te maken dan met de markt van vraag en aanbod).  

• Wijchen heeft een behoorlijk compleet aanbod, breed en voor elk wat wils, variërend van kwalitatief 
tot aantrekkelijk en concurrerend in prijs.  

• Wijchen ligt centraal in de regio Nijmegen en Noordoost Brabant, met zeker 250.000 consumenten 
binnen een straal van 10 km. Consumenten die gemakkelijk per spoor, bus of auto naar Wijchen 
kunnen komen.  

• Wijchen heeft op dit moment een grote gratis parkeercapaciteit, direct gelegen bij de winkelstraten.  
• Wijchen heeft sfeer met zijn winkelstraten met oude panden, met het Marktplein met 

horecavoorzieningen, het horecastraatje, het kasteel etc.  
• Wijchen heeft een zeer actief bestand van winkeliers, die goed verenigd zijn, veel activiteiten 

organiseren en echt bijdragen tot een goede sfeer.  
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• En zeker niet onbelangrijk: Wijchen ziet er goed uit. Onlangs is voor vele miljoenen het hele centrum 
van een nieuwe bestrating voorzien en is er een nieuwe aankleding gekomen met banken, bomen en 
prachtige verlichting. Wijchen ziet er tiptop uit.  

Consumenten ontdekken ook al deze elementen want volgens ondernemers neemt het recreatief winkelen in 
Wijchen al duidelijk toe. Op deze brede basis van feitelijkheden moet nog een top gezet worden, waardoor 
Wijchen aantrekkelijk wordt voor de 250.000 andere consumenten uit deze regio.  Wijchen heeft een 
centrum met beleving! 

1.2 Vereniging van Pandeigenaren 
Uit deze motivatie ontstond de behoefte om naar een betere samenwerking tussen belanghebbende partijen 
te zoeken. Daarbij werd door de ondernemers vastgesteld dat ook een belangrijke rol was vast gelegd voor 
de (toen nog niet verenigde) eigenaren van winkelpanden en andere gebouwen in het centrum.  

Er is door OVWC in samenwerking met de gemeente contact gelegd met een aantal gebouweigenaren, 
waaruit bleek dat ook bij de pandeigenaren sprake is van een groeiende behoefte om bij te dragen aan 
een beter klimaat van het centrum. In het najaar van 2011 heeft dit geresulteerd in de oprichting van de 
Vereniging van Pandeigenaren Wijchen Centrum. De eigenaren van ca. 70% van de winkelpanden zijn 
inmiddels bij deze vereniging aangesloten.  

1.3 Ondernemersvereniging Wijchen Centrum 
De Ondernemersvereniging Wijchen Centrum was reeds doende met het formuleren van een toekomstgericht 
beleid voor het centrum van Wijchen. Uitgangspunt daarbij was de in 2010 door OVWC opgezette visie 
voor het Wijchen Centrum; “Hoe zien we Wijchen in 2020”. 



Notitie Centrum Management Wijchen 

8/30 

 
FIGUUR 1: VISIE WIJCHEN IN 2020 

De visie gaat uit van het organiseren van activiteiten op basis van promotionele maandthema’s. Uit een 
brainstorm met inspraak voor alle ondernemers op basis van online enquêtes, is een activiteitenkalender 
opgezet vanuit 12 themamaanden. Deze thema’s zijn in 2011 inmiddels succesvol uitgevoerd en in 2012 
opnieuw met succes opgezet. . 

Uit de visie van OVWC bleek ook dat een aantrekkelijk en sfeervol centrum niet alleen ontstaat door mooie 
bestrating en goede activiteiten. Vaste sfeerelementen zoals muziek, verlichting en mogelijk bloemen werden 
door de deelnemers aan de brainstorm als gewenst beschouwd. Dit soort zaken ging echter de capaciteit en 
het budget van OVWC te boven.  

Ook bleek uit de brainstorm het belang van een herkenbaar beeld voor bezoekers van Wijchen Centrum. Op 
basis van de kracht van Wijchen is de opzet voor Wijchen IS gemaakt, inclusief logo en website 
www.wijchenis.nl. Ondernemers hebben gezamenlijk stellingen geformuleerd die hieronder aan bod komen.  
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Wijchen IS 

• Een belangrijke voorziening voor dagelijkse boodschappen, vrije tijdsbesteding, algemene en 
bijzondere inkopen voor Wijchen en omstreken 

• Schakel in de economische keten van Wijchen voor werkgelegenheid 

Wijchen IS 

• Aantrekkelijk door een gevarieerd aanbod, compacte dorpskern, goede bereikbaarheid en 
parkeervoorzieningen 

• Bruisend door activiteitenprogramma’s die door diverse initiatiefnemers worden opgezet en 
uitgevoerd 

• Dynamisch omdat de nieuwe generatie ondernemers met de kennis van ervaren collega’s innoveert en 
vernieuwt 

Wijchen IS 

• Uitgedaagd door de toename van internetverkopen, veranderend consumentengedrag en -behoefte, 
potentiële leegstand, fluctuaties in de economie, vergroting van de concurrentie tussen winkelcentra in 
de regio 

Wijchen IS 

• Overtuigd dat door middel van samenwerking en krachtenbundeling tussen alle betrokkenen de 
uitdaging kan worden aangegaan 

• Gemotiveerd om door samenwerking en krachtenbundeling de Centrumvisie te realiseren 

Wijchen IS 

• Voorstander van verdere uitwerking en onderbouwing van de centrumvisie naar een concreet plan 
van aanpak voor Wijchen IS 

• Initiatiefnemer om alle betrokkenen te benaderen hieraan hun steentje bij te dragen door menskracht, 
denkkracht, enthousiasme, inzet (en misschien geld) te leveren 

• Aanjager van het institutionaliseren van samenwerking en krachtenbundeling tussen alle betrokkenen, 
want WIJCHEN IS VAN ONS SAMEN en samen zijn we verantwoordelijk voor Wijchen Centrum 

1.4 Initiatiefgroep Centrum Management 
Dit alles leidde In de loop van 2011 tot een gezamenlijke krachtenbundeling. 

Gesprekken zijn opgestart met Centrum Management Geleen-Sittard, De Kamer van Koophandel 
Gelderland, Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en de gemeente Wijchen. Publicaties zijn besproken, 
waaronder CBW-MITEX Restructure Retail2020, Het Nieuwe Winkelen, en Het Einde der Winkels, beiden van 
Cor Molenaar.  

Partijen waren zich bewust dat er iets moest gebeuren en al snel trok men de conclusie om in het voorjaar een 
congres te organiseren Er werd een initiatiefgroep opgericht waarin partijen een gezamenlijke aanpak ter 
hand namen. Aan de initiatiefgroep namen deel:  

• Gemeente Wijchen 
• Ondernemersvereniging Wijchen Centrum 
• De Vereniging van Pandeigenaren 
• Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Wijchen 
• Kamer van Koophandel Gelderland  
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terwijl er ook bij betrokken werden:  

• MKB Afdeling Wijchen 
• de VVV 
• de Vereniging van Marktkooplieden. 

1.5 Congres van 25 januari 2012 
Het doel van het congres was uiteindelijk om vooral ook de achterban van alle participerende organisaties 
bewust te maken van de op ons af komende problematiek en om hen te enthousiasmeren en te betrekken bij 
de verdere uitwerking van centrum management. 

Het congres was een enorm succes. Met ruim 300 deelnemers was het Mozaïek aan zijn maximale capaciteit. 
Ondernemers, pandeigenaren, raadsleden, maar ook inwoners van en belangstellenden voor het centrum 
kregen van deskundigen van het Hoofdbedrijfschap en vanuit centrummanagement organisaties uit andere 
gemeenten (Oss, Sittard en Veenendaal) voorgeschoteld welke problematiek er al volop aanwezig is en op 
ons afkomt.  

De conclusie van het Congres was dan ook duidelijk: ook voor Wijchen is het belangrijk om centrum 
management op te zetten. Om partijen die binnen het centrum van Wijchen belangen hebben, binnen één 
structuur te bundelen, zodat via samenwerking de problemen die op ons afkomen, gepareerd kunnen worden.  

Een machtig breiwerk wat de 300 aanwezigen krachtig bundelde, bevestigde dat ook de achterbannen van 
de samenwerkende organisaties, deze conclusie ondersteunden. 

1.6 Congres van 28 maar t 2012 
De uitslag van het congres gaf aan de Initiatiefgroep vleugels om door te stappen op de ingeslagen weg. Er 
is toen vooral veel energie gezet in de opstart van de werkgroepen, waaraan op 28 februari 2012 in het 
Kasteel van Wijchen een gezamenlijke kick off werd gegeven. Bijna 80 vrijwilligers begonnen aan hun taak 
om op deelgebieden plannen te smeden en beleid te formuleren.  

Direct ook werd besloten om een volgend congres te houden en dat was het congres van 28 maart 2012.  

Met 250 deelnemers was ook dit congres een groot succes. Zes werkgroepen: Veiligheid, Parkeren en 
Bereikbaarheid, Branchering en Leegstand, Kwaliteitsverbetering, Evenementen en Communicatie-promotie 
presenteerden daar een eerste visie en vooral ook “Quick Wins”: snel haalbare verbeteringen en successen. 

Aan het slot van deze presentatie werd door notaris Patrick Van Beek met de participerende partijen de 
Stichting Centrum Management Wijchen (CMW) opgericht. 
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2 CENTRUM MANAGEMENT 

2.1 Definitie van Centrum Management 

Centrum management is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private 
partijen in een centrumgebied, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke 
inzet van middelen, teneinde de aantrekkingskracht en daarmee het economisch 
functioneren van het centrum te versterken. 

• Het moet geen los-vaste samenwerking zijn maar een op lange termijn gerichte samenwerking tussen 
partijen die binnen het proces van centrum management structureel belangrijk zijn. 

• Het is duidelijk een samenwerking tussen private en publieke partijen. Centrum management opzetten 
zonder de lokale overheid is buitengewoon moeilijk. 
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• Er moet een gelijkwaardigheid van partijen zijn, hetgeen niet wegneemt dat iedere partij bevoegd moet 
zijn om binnen haar formele taken en verantwoordelijkheden zelfstandige beslissingen te nemen. 

• Het uiteindelijke doel is de aantrekkingskracht van het centrum en daarmee het economisch functioneren 
van dat centrum te versterken. 

2.2 De visie 

Het Wijchense Centrum van Tweestromenland bruist van de activiteiten die collectief 
worden georganiseerd. Samen voelen de betrokkenen zich verantwoordelijk voor een 
aantrekkelijk centrum en daarom stemmen ze gezamenlijk en solidair het activiteiten 
aanbod af met elkaar en op de bezoekers op basis van de promotionele maandthema’s.  
 
Vanuit een overkoepelende Wijchen IS promotie met vele vrijwillige ambassadeurs, zijn 
de activiteiten in de gehele regio bekend. Bezoekers komen zelfs vanuit het gehele land 
door handig gebruik te maken van social media en internet marketing. Bezoekers komen 
met de trein, met de fiets of met de auto en gebruiken de gratis parkeerplaatsen die 
duidelijk te vinden zijn. Sponsors hebben te maken met één aanspreekpunt voor alle 
activiteiten. De gemeente ondersteunt waar nodig. 
 
Er zijn veel mensen in de veilige en schone straten waar het gezellig winkelen is. Op de 
achtergrond klinkt thema muziek en is er ’s avonds een sfeervolle verlichting. Alle 
winkels en horecagelegenheden hebben hun uitstraling (subtiel) afgestemd op het thema 
dat als één verhaal wordt uitgedragen. In de dorpse gezelligheid zijn de voorzieningen 
van de grote stad aanwezig. Veel mensen blijven na de aankopen graag nog even 
hangen op de terrassen of in de vele horeca gelegenheden. Met het brede winkelaanbod 
en de perfecte klantenservice is er voor elk wat wils en voelt iedereen zich welkom. De 
gelijke openingstijden bieden iedereen duidelijkheid. Ondernemers, initiatiefnemers, 
gebouweigenaren en inwoners van Wijchen zijn trots op hun centrum en dragen dat uit. 

 

2.3 Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat van het Centrum Management in Wijchen is: 

• Een centrum dat voldoet aan het huidige consumentengedrag en de –behoefte; een 
entertainmentkarakter met een winkel- en verblijfsfunctie. 

• Aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum versterken. 
• Verhogen van de verblijfswaarde in het centrum, gericht op de sociale rol, de gezelligheidsrol en ook 

een rol van ‘je er thuis voelen’. Authenticiteit, anders zijn, echt zijn en bij Wijchen passen. Het 
tegenwicht bieden van de fysieke winkels aan de internetaanbieders. Niet op basis van ratio of prijs, 
maar op basis van persoonlijke motieven; gezellig, leuk en ontspannend winkelen. Wijchen centrum 
moet een beleving zijn. 

• Verhogen van de aantrekkelijkheid van de weekmarkt. 
• Meer (regionale) bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen. 
• Gezamenlijke promotie van het centrum via diverse communicatiemiddelen. 
• Uitbouwen van de maandthema’s, evenementen en koppeling tussen de evenementen. 
• Oplossingen voor knelpunten met betrekking tot het parkeren en de bereikbaarheid. 
• Hogere participatiegraad onder ondernemers voor collectieve doeleinden in het centrum. 
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• Verbeteren van de samenwerking tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de private partners, 
zoals ondernemers en vastgoedeigenaren. 

• Bundelen van kennis en budgetten. 
• Het voorkomen van leegstand en het bieden van werkgelegenheid. 
• Afstemming van activiteiten/initiatieven ter voorkoming van kannibalisme. 
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3 HET PROJECTENPROGRAMMA 

3.1 De indeling in thema's voor het Centrum Management 
Er is voor gekozen om het Centrum Management in een aantal thema’s resp. werkgebieden te verdelen. Voor 
elk werkgebied is inmiddels een goed functionerende werkgroep ingesteld. De werkgebieden omvatten:  

1. Branchering / leegstand. 
2. Bereikbaarheid en parkeren. 
3. Veiligheid. 
4. Kwaliteitsverbetering. 
5. Evenementen. 
6. Communicatie-promotie. 

3.1.1 Branchering / leegstand 

De werkgroep Branchering / leegstand komt regelmatig, meerdere keren per jaar bij elkaar. In deze 
werkgroep zijn onder andere makelaars, vastgoedeigenaren en de gemeente Wijchen vertegenwoordigd. Zij 
brengt advies uit inzake de gewenste branches in het centrum van Wijchen. Het doel van deze werkgroep is 
leegstaande panden te voorzien van de gewenste ondernemers en het voorkomen van nieuwe leegstand. 

 

In het jaaractieplan Centrum Management Wijchen zijn een aantal onderwerpen opgenomen waaraan de 
werkgroep Branchering / leegstand werkt: 

• opstellen brancheringsrapport; 
• branchering onderzoeken en vaststellen van de beschikbare m² VWO; 
• leegstand panden oplossen en voortaan trachten te voorkomen; 
• acquisitiebeleid, resulterend in interesse van landelijke ketens- en formules voor Wijchen; 
• structureel overleg betreffende gewenste branches en advies in deze; 
• continue bijsturen van gewenst branchepatroon; 
• in contact treden en blijven met vastgoedeigenaren; 
• onderzoek blijven plegen naar gewenste commerciële verplaatsingen; 
• onderzoek blijven plegen naar gewenste ruimte verkavelingen; 
• lege etalages opvullen met (ambachtelijke) producten van detaillisten of werk van lokale kunstenaars; 
• advisering gemeente over plannen m.b.t. gebiedsontwikkeling binnen het centrum (samen met de 

Werkgroep Bereikbaarheid & Parkeren); 
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• stimulering van het ondernemerschap waardoor diversiteit van het aanbod versterkt wordt. 

3.1.2 Bereikbaarheid & Parkeren 

De werkgroep Bereikbaarheid & Parkeren komt regelmatig, meerdere keren per jaar bij elkaar. In deze 
werkgroep zijn pandeigenaren, ondernemers, bewoners en de gemeente Wijchen vertegenwoordigd. Het 
doel van deze werkgroep is de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren en er voor te zorgen dat er 
voldoende parkeergelegenheden zijn voor de consument. 

 

In het jaaractieplan Centrum Management Wijchen zijn een aantal onderwerpen opgenomen waaraan de 
werkgroep Bereikbaarheid & Parkeren werkt: 

• bereikbaarheid en parkeren van gemotoriseerd- en fietsverkeer naar en in het centrum; 
• onderzoek naar realisatie ‘gepast fietsen en niet fietsen’ en fietsenstallingen in diverse straten van het 

centrum; 
• beleid en handhaving voorstellen voor ‘gepast’ laden en lossen in het centrum; 
• bereikbaarheid en parkeren bij calamiteiten (renovaties, kermis, etc.); 
• controle voorstellen op parkeervergunningen en handhaving daarvan; 
• inzet op sturing van juist gebruik van parkeerplaatsen, voor bewoners, ondernemers, ambtenaren, 

personeel, bezoekers; 
• verzorging gepaste richtingaanwijzers naar het centrum van Wijchen; 
• onderzoek naar het nut en waarom parkeren zonder betaling in Wijchen noodzakelijk is; 
• onderzoek naar mogelijk bereik- en parkeerinformatie centrum Wijchen (parkeerfolder); 
• advisering gemeente over plannen m.b.t. gebiedsontwikkeling binnen het centrum (samen met de 

Werkgroep Branchering en Leegstand); 
• uitwerking slogan: ”De kwaliteit van een winkelcentrum meet men af aan de gastvrijheid van het 

parkeren!”. 

3.1.3 Veiligheid 

De werkgroep Veiligheid komt regelmatig, meerdere keren per jaar bij elkaar. In deze werkgroep zijn 
ondernemers, toezichthouders, Politie, vastgoedeigenaren en de gemeente Wijchen vertegenwoordigd. Het 
doel van deze werkgroep is de veiligheid in het centrum van Wijchen te versterken. 
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In het jaaractieplan Centrum Management Wijchen zijn een aantal onderwerpen opgenomen waaraan de 
werkgroep Veiligheid werkt: 

• zorg voor het toekennen van het “Keurmerk Veilig Ondernemen”; 
• Samenstellen en distribueren van een veiligheidsmap voor alle ondernemers; 
• advisering aan ondernemers inzake eventuele aansluiting bij private veiligheidsdiensten; 
• realisatie veiligheidsnormen openbare ruimte; 
• overleg tot voorkomen samenscholingen/drankmisbruik; 
• overleg voorkomen en bestrijding wildplakken/graffiti; 
• overleg tot voorkomen winkeloverlast/diefstallen; 
• overleg inzake preventie overvallen en vernielingen; 
• onderzoek naar hantering van een “Collectieve Winkelontzegging”; 
• overleg inzake het plaatsen van uniforme ram-palen; 
• overleg inzake eventuele toepassing van camerabeveiliging; 
• continue overleg inzake effectuering van handhaving en beleidsregels. 

3.1.4 Kwaliteitsverbetering 

De werkgroep Kwaliteitsverbetering komt regelmatig, meerdere keren per jaar bij elkaar. In deze 
werkgroep zijn ondernemers en de gemeente Wijchen vertegenwoordigd. Het doel van deze werkgroep is 
om de kwaliteit van de openbare ruimte, de gevels en reclame-uitingen te verbeteren en te handhaven. 

 

In het jaaractieplan Centrum Management Wijchen zijn een aantal onderwerpen opgenomen waaraan de 
werkgroep Kwaliteitsverbetering werkt: 
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• het mede bepalen en gestalte geven aan beleid inzake: reclame-uitingen, uitstallingen, standplaatsen, 
rolluiken, luifels, terrassen, parasols, windschermen, etc.; 

• in overleg treden en blijven met de vastgoedeigenaren centrum Wijchen inzake uitvoering van de 
gewenste kwaliteit van de gevels; 

• het mede gestalte geven en hulp bieden bij het afmaken van de kwaliteitsverbetering van de 
openbare ruimte in het centrum; 

• het mede gestalte geven aan het beleid inzake ruiming huisvuil, bedrijfsafval, papier, etc.; 
• hulp bieden bij een goed beheer en handhaving voor alle kwaliteitsfacetten in het centrum van 

Wijchen; 
• in overleg treden en blijven met de gemeente Wijchen inzake uitvoering van de gewenste kwaliteit 

van de openbare ruimte van het centrum; 
• stimuleren en faciliteren van klantvriendelijkheid, serviceniveau en innovaties.  

3.1.5 Evenementen 

De werkgroep Evenementen komt regelmatig, meerdere keren per jaar bij elkaar. In deze werkgroep zijn 
onder andere ondernemers, bewoners en de gemeente Wijchen vertegenwoordigd. Het doel van deze 
werkgroep is er voor te zorgen dat er door het hele jaar verspreid activiteiten plaatsvinden in het centrum 
van Wijchen met een lokale en een regionale reikwijdte. 

 

In het jaaractieplan Centrum Management Wijchen zijn een aantal onderwerpen opgenomen waaraan de 
werkgroep Evenementen werkt: 

• het bieden van een podium voor organiserende verenigingen en stichtingen zoals Wijchen Allround, 
Lions, Kasteelfeesten, Horecastraatconcert, Wijchen Schaatst e.d.; 

• het samenstellen van de gespecificeerde jaarlijkse evenementenkalender centrum Wijchen; 
• zorg dragen dat er voor ieder evenement een leider is die als aanspreekpunt fungeert en de 

activiteiten van het evenement coördineert; 
• zorg dragen dat er voor ieder evenement financiële dekking is; 
• zorg dragen dat iedere activiteit past binnen het kader van het gemeentelijk beleid; 
• zorg dragen dat er voor iedere activiteit een gemeentelijke vergunning aanwezig is; 
• zorg dragen voor een goede planning en afstemming van activiteiten (in het centrum maar ook daar 

buiten met evt. andere winkelcentra en omliggende gemeenten); 
• koppeling maken met de communicatie en promotiewerkgroep om alle evenementen vanuit één lijn te 

communiceren en te promoten. 
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3.1.6 Communicatie-promotie 

De werkgroep Communicatie-promotie komt regelmatig, meerdere keren per jaar bij elkaar. De werkgroep 
Communicatie-promotie zorgt voor de stroomlijning van alle communicatie tussen Centrum Management 
Wijchen en andere betrokken partijen. Een andere taak is de promotie van het centrum in de richting van 
enerzijds de consumenten, maar anderzijds ook naar de marktpartijen. 

 

Vanuit de in te stellen werkgroep Communicatie-promotie onder de vlag van het Centrum Management 
dient een praktisch uitvoeringsplan promotie en evenementen Wijchen-centrum opgesteld te worden. In het 
uitvoeringsplan kunnen o.a. de volgende elementen worden opgenomen: 

• organisatie van contactblad/nieuwsbrief of nieuwsflits; 
• inzet ‘social media’ als promotiemiddel; 
• communicatietraject versterken inzake alle centrumaangelegenheden (koopzondagen, 

avondopenstellingen, activiteiten, etc.); 
• centrumpromotie naar projectontwikkelaars; 
• centrumpromotie naar winkelketens en formules; 
• centrumpromotie naar vastgoedeigenaren en particulieren; 
• passende documentatie verspreiden onder de gewenste groeperingen c.q. personen; 
• het ‘vermarkten’ van het centrum van Wijchen in de regio en daarbuiten. 

3.1.7 Straatvertegenwoordigers 

Tenslotte is er een specifieke werkgroep straatvertegenwoordigers opgericht. 

Straatvertegenwoordigers hebben een belangrijke rol in het Centrum Management van Wijchen. In eerste 
instantie zijn het de voelhoorns voor de centrummanager en vallen als zodanig onder zijn leiding. Zij fungeren 
als eerste aanspreekpunt in zijn of haar toebedeelde straat, brengen daarin correspondentie en informatie 
rond en houden direct contact met het veld. Daarmee kunnen zij veel werk uit handen nemen van de CM en 
het bestuur en problemen snel traceren en waar mogelijk oplossen.
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4 STICHTING CENTRUM MANAGEMENT WIJCHEN (CMW) 
Tijdens het congres van 28 maart heeft notaris Patrick Van Beek met de participerende partijen de Stichting 
Centrum Management Wijchen (CMW) opgericht. 

4.1 DOELSTELLING 

ARTIKEL 2 
1. De stichting heeft als doel het versterken van het economisch en sociaal-maatschappelijk functioneren 

alsmede de leefbaarheid van het centrum van Wijchen, het verbeteren van het vestigings- en 
verblijfsklimaat in het centrum van Wijchen, en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Tot dit doel 
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen 
van de stichting. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer (zonder limitatief te zijn) te bereiken door: 

a) het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid voor de consument van het centrum van Wijchen 
te verbeteren door middel van een structurele samenwerking tussen ondernemers in-, 
vastgoedeigenaren in-, bezoekers van-, bewoners van het centrum van Wijchen, alsmede de 
gemeente Wijchen;  

b) publieke en private partijen samen te brengen om op basis van gelijkwaardigheid, met een 
gezamenlijke inzet van middelen, de aantrekkingskracht van het centrum van Wijchen te doen 
versterken;  

c) het doelmatig beheren van de inkomsten uit reclamebelasting. 

Onder “middelen” worden te dezen begrepen zowel immateriële middelen, zoals de inzet van vrijwilligers, 
als het vermogen en de geldmiddelen als in artikel 3 omschreven. 

4.2 Opbouw van de organisatie 

4.2.1 Het bestuur 

Het Centrum Management Wijchen wordt aangestuurd door het Stichtingsbestuur als hoogste orgaan. Het 
Stichtingsbestuur opereert uiteindelijk op strategisch niveau. Het bestuur heeft de leiding en de 
eindverantwoordelijkheid over het Centrum Management en richt zich met name op de volgende taken: het 
vaststellen van het meerjarenprogramma, het vaststellen van een jaarlijks actieplan, het vaststellen van de 
begroting, toezicht op de besteding van de middelen, initiëren en coördineren van de diverse werkgroepen. 

De Stichting CMW heeft volgens artikel 4 een bestuur van 4 tot 7 leden. In basis zijn dat steeds directe 
vertegenwoordigers van de vier participanten (gemeente, OVWC, pandeigenaren en horeca) alsmede drie 
extra door het bestuur aangewezen leden. Als zodanig heeft het bestuur gekozen voor het aantrekken van 
een onafhankelijke voorzitter en twee ondernemers uit het centrum, zo mogelijk een man en een vrouw. In de 
laatste vacature is nog niet kunnen worden voorzien.  

De bestuursleden vervullen hun bestuursfunctie als vertegenwoordigers van de belangenorganisaties. Zij 
verliezen hun bestuursfunctie als zij hun functie bij de organisatie verliezen. Er is voorts een schema van 
aftreden opgesteld. Er kunnen externe adviseurs aan het bestuur worden toegevoegd die hun expertise op 
bepaalde thema’s kunnen inbrengen. 
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Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Otto van Verschuer onafhankelijk voorzitter (voorheen onafhankelijk voorzitter van OVWC, tevens 
gemeenteraadslid) 

Mark van Thiel Secretaris, tevens voorzitter van de Vereniging van Pandeigenaren 

Rolf Schouten Penningmeester, tevens bestuurslid van OVWC en ondernemer in het centrum van 
Wijchen 

Piet de Bruijn Wethouder Financiën van de Gemeente Wijchen, in eerste instantie als zodanig 
in het bestuur zitting nemend i.v.m. de invoering van de reclamebelasting. Op 
termijn zal deze bestuursfunctie vervuld worden door de portefeuillehouder 
economische zaken 

Tonny Verploegen Voorzitter van de Koninklijke Horeca Afdeling Wijchen 

George van der Kolck Ondernemer in het centrum van Wijchen 

Yvette Moonen Ondernemer in het centrum van Wijchen 

Het bestuur komt voorshands maandelijks bijeen. 

4.2.2 Raad van Advies 

In artikel 9 van de Statuten wordt geregeld dat het bestuur van de stichting kan besluiten tot het instellen van 
een Raad van Advies, die dan tot taak heeft het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het 
bestuur van de stichting omtrent het beleid en/of de activiteiten van de stichting. 

In het laatste lid van dit artikel wordt geregeld dat: Indien en voor zolang geen Raad van Advies is ingesteld, 
wordt als Raad van Advies aangemerkt, de groep van personen die aanwezig is op door het bestuur voor 
dat doel georganiseerde bijeenkomsten zoals congressen, inspraakavonden enz. 

Het bestuur heeft besloten om voorshands geen formele geen gepersonifieerde Raad van Advies in te stellen 
maar regelmatig (vier keer per jaar) thematisch gerichte congressen en inspraakavonden te organiseren 
waarop via een directe uitnodiging maar ook middels oproepen in de pers, de geïnteresseerde achterbannen 
van de deelnemende organisaties, bestuurders van organisaties die activiteiten in het centrum uitvoeren en 
alle andere belangstellenden en belanghebbenden worden uitgenodigd,  

Voor 2012 en 2013 is er, na de succesvolle congressen van eind januari en eind maart, voorzien in een 
congres resp. bijeenkomst van de Raad van Advies  

• in de zomer van 2012 zal een eerste evaluatie plaats vinden van de evenementen in 2012 en een 
inventarisatie van potentiële evenementen in 2013, alsmede communicatie en promotie van Wijchen 
Centrum 

• najaar 2012 kwaliteitsverbetering en veiligheid  
• winter 2012 parkeren en bereikbaarheid, branchering en leegstaande panden, alsmede de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Wijchen  
• voorjaar 2013: horeca 
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4.2.3 De werkgroepen  

Verdeeld over de zes beleidsterreinen (zie hoofdstuk 3) zijn zes werkgroepen aangesteld. Daar wordt ook 
letterlijk het werk gedaan, de activiteiten georganiseerd of de plannen gemaakt. Werkgroepen kunnen 
onderverdeeld worden in sub-werkgroepen die bijv. bepaalde activiteiten organiseren. Werkgroepen zijn 
zeer verschillend in samenstelling en in grootte, alhoewel steeds getracht wordt om bij de werkgroepen alle 
organisaties maar ook bewoners te betrekken. 

De voorzitters van de verschillende werkgroepen zijn op hun beurt weer de kartrekkers van die werkgroep. 
Zij geven sturing aan dat programmaonderdeel en zijn ook voor derden aanspreekbaar.  

Per heden zijn de volgende voorzitters aangesteld:  

Evenementen Pieter van der Have  

Communicatie-promotie Saranda Jacobs 

Kwaliteitsverbetering Jeanne Jeurissen 

Veiligheid Rob Schilten  

Branchering / leegstand Frans de Jong  

Bereikbaarheid & Parkeren Mark van Thiel  

Straatvertegenwoordigers Patrick Dieks  

De voorzitters komen ook periodiek bijeen om aan elkaar verslag te doen en gezamenlijke kwesties te 
bespreken.  

4.2.4 Centrum Management als samenwerkingsorganisatie 

Alhoewel bijvoorbeeld een groot deel van de activiteiten van deelnemende organisaties onder de paraplu 
van het CMW zijn gebracht, geschiedt de feitelijke organisatie door de deelnemende organisaties of door 
hun leden.  

De Stichting tracht voorts tot verdere samenwerking te komen met andere partijen die niet rechtstreeks in het 
bestuur vertegenwoordigd zijn maar binnen het centrum wel een belangrijke rol spelen en die belangen 
behartigen van personen of instellingen die in het centrum functioneren, zoals bijvoorbeeld: 

• De VVV en de bibliotheek 
• De Vereniging van Marktkooplieden  
• De bewoners van het centrum  
• De organisaties die binnen het centrum van Wijchen jaarlijks belangrijke evenementen organiseren 
• ’t Mozaïek Wijchen 

De VVV en de bibliotheek verlenen een service waar volledige vrijetijdsinformatie is gekoppeld aan ticketing 
en reservering. Een VVV wil een optimale dienstverlening verstrekken aan bezoekers en lokale inwoners 
inzake het vrijetijdsaanbod. En daarmee raakt het nadrukkelijk de belangen van het Centrum Management. 
De werkgroep Communicatie-promotie zoekt naar de optimale synergie op het gebied van promotie, 
marketing en evenementen. Maar die kan ook liggen in de relaties met de toezichthouders, stewards 
(gastheerschap) of simpel in het elkaar ondersteunen (of doorverwijzen) voor wat betreft de faciliteiten.  
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De wekelijkse markt is een belangrijke trekker voor het centrum en ondernemers en CMW erkennen zeer 
nadrukkelijk het belang van een goede weekmarkt. Ook met de organisatie van Marktkooplieden zal 
wanneer dat gewenst is, overleg gevoerd worden omtrent de uitwerking van gezamenlijke belangen.  

Bewoners zijn voor een centrum buitengewoon belangrijk. Zij vormen de levensader van het geheel. Om die 
reden zal bij de uitwerking van plannen zeer zeker rekening gehouden moeten worden met de belangen van 
de bewoners. De bewoners van het centrum zijn helaas niet georganiseerd in een wijkraad o.i.d. waardoor 
structureel overleg moeilijk is. Wel zal steeds getracht worden om geïnteresseerde bewoners bij werkgroepen 
te betrekken om op die manier vanuit hun oogpunt, een directe invloed te verkrijgen. Belangstellende 
bewoners zullen steeds op de congressen worden uitgenodigd om op die manier in het centrumbeleid te 
participeren.  

Daarnaast zijn er organisaties die binnen het centrum van Wijchen jaarlijks belangrijke evenementen 
organiseren als bijvoorbeeld Wijchen All Round, Wijchen Schaatst, Horecastraatconcert, Taptoe, Kunstmarkt 
en tal van andere evenementen. Het CMW wil voor deze organisaties een platform vormen, die hen 
faciliteert met PR, met adviezen en in sommige gevallen met daadwerkelijk hulp. In dat kader wil het CMW 
echt een goede evenementenkalender samen gaan stellen waardoor op lange termijn zichtbaar is welke 
activiteiten er in het centrum plaatsvinden en welke lege vlekken daar nog in te vullen zijn.  

Tenslotte zij hier vermeld dat de Kamer van Koophandel Gelderland en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
nauw als adviseurs bij het Centrum Management betrokken zullen zijn.  

4.2.5 De centrummanager 

Onderdeel van het besluit om de Stichting Centrum Management Wijchen op te richten was ook de 
constatering dat er dringend behoefte is aan de komst van een centrummanager. De centrummanager vervult 
een cruciale rol in de coördinatie van de dagelijkse activiteiten. Het takenpakket van de centrummanager kan 
er als volgt uit zien: 

TAKEN VAN EEN CENTRUMMANAGER 
• Centraal aanspreekpunt voor ondernemers in het centrum, voor de gemeente Wijchen, voor in het 

centrum van Wijchen functionerende organisaties  en voor nieuwe initiatieven in het centrum 
• Stelt jaarlijks samen met het bestuur een nieuw actieplan en begroting op, zet projecten in werking,  

bewaakt de voortgang en zorgt voor coördinatie en evaluatie daarvan 
• Begeleidt het bestuur bij haar bestuurlijke activiteiten 
• Organiseert bijeenkomsten van de Raad van Advies 
• Bereid op verzoek van bestuur periodiek het bestuurlijk overleg met gemeente voor (circa 4 x per 

jaar) 
• Stuurt de werkgroepen aan 
• Stemt activiteiten (lokaal en regionaal) op elkaar af 
• Coördineert samen met de Werkgroep Promotie de activiteiten op de website, de sociale media, de 

periodieke nieuwsbrieven (4 x per jaar) en de  informatie  van de ondernemers per email over 
actuele ontwikkelingen 

• Is waar nodig klankbord voor individuele ondernemers en bespreekt incidentele knelpunten van 
ondernemers 

FUNCTIEPROFIEL  

Voordat definitief een centrummanager kan worden aangesteld is het van belang om een helder 
functieprofiel op te stellen, waarin de gewenst persoonlijke en professionele kwaliteiten van de 
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centrummanager staan beschreven. De centrummanager dient onafhankelijk te zijn en geen belangen te 
hebben in het centrum. Hij is ook geen lid van het bestuur van Stichting Centrum Management. 

BENOEMING PIET PHILIPSEN ALS INTERIM CENTRUMMANAGER 

Het bestuur van de stichting CMW heeft besloten om voorshands een interim centrummanager aan te stellen, 
juist om de geleidelijk groei van Centrum Management tot stand te brengen. Als zodanig zijn afspraken 
gemaakt met Piet Philipsen, die voorheen leiding gaf aan een accountantskantoor en vanuit die hoek heel 
veel belangstelling heeft voor het functioneren van het centrum. Piet is met groot enthousiasme direct na de 
oprichting van de stichting CMW aan de gang gegaan en functioneert nu al als een belangrijke motor. 

 

Piet Philipsen (Interim Centrum Manager) 
CENTRUMMANAGEMENT WIJCHEN  

cmw@wijchenis.nl  
Tel. 024-6492278   Mob. 06-10517733 

Kasteellaan 22-24  6602 DE WIJCHEN 

4.2.6 Secretariaat 

Gewerkt wordt aan het opzetten van een ondersteunend secretariaat Het secretariaat kan dan 
verantwoordelijk zijn voor de coördinatie, planning, verzending, archivering van de bijeenkomsten van het 
Stichtingsbestuur en de werkgroepen. Het secretariaat of de centrummanager kan het dagelijks aanspreek- 
en coördinatiepunt zijn. Zeker in de opstartfase is het belangrijk om dit goed toe te wijzen. 

Het Centrum Management dient een eigen postadres te hebben. Met het oog op de beperkte financiële 
middelen van het Centrum Management dient de huisvesting en het secretariaat van het Centrum 
Management efficiënt en doelmatig opgelost te worden. Voorshands heeft het Gemeentebestuur 
aangeboden dat de centrummanager huisvesting kan vinden in het gemeentekantoor en aldaar van de 
beschikbare faciliteiten gebruik kan maken.  
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5 FINANCIERING 

5.1 Kosten Centrum Management 
Bij Centrum Management kan onderscheid gemaakt worden in structurele en projectgebonden kosten. De 
structurele kosten betreffen de kosten die nodig zijn voor het centrum management, voor de voortgang van 
het totaalproces en een goede werking van het Centrum Management. De projectgebonden kosten zijn 
gericht op de (bijzondere) projecten en thema’s. 

STRUCTURELE KOSTEN 
• Personeelskosten; (freelance) centrummanager en secretariaat. 
• Huisvestingskosten, incl. postbus. 
• Bureaukosten. Dit betreft kosten voor ‘’kleine’’ kantoorbenodigdheden, telefoon, porti, 

lidmaatschappen en abonnementen. 
• Communicatie-promotie: Het gaat hierbij om kosten voor: 

o drukkosten nieuwsbrief; digitale nieuwsbrief; 
o opzetten website Centrum Management; 
o organisatiekosten bijeenkomsten en informatieavonden. 

PROJECTGEBONDEN KOSTEN 
• Branchering / leegstand. 
• Bereikbaarheid en parkeren. 
• Veiligheid. 
• Kwaliteitsverbetering. 
• Evenementen. 
• Communicatie-promotie. 

5.2 Dekking van de kosten in 2012 
In het overgangsjaar 2012 worden de kosten gedekt door de lopende begrotingen van de deelnemende 
verenigingen. De Ondernemers nemen de kosten van evenementen en communicatie op zich, terwijl de 
pandeigenaren de kosten van aankleding van het centrum met bloemen hebben betaald. Ondernemers, 
pandeigenaren en horeca hebben aan de Stichting CMW bijdragen gedaan zodat de beginkosten van de 
organisatie kunnen worden betaald. Tenslotte hebben de gezamenlijke eigenaren van het Winkelcentrum 
Marktpromenade een substantiële donatie gedaan zodat de beide congressen gehouden konden worden.  

5.3 Dekking volgende jaren 
Er zal echter naar een structurele financiering moeten worden gezocht waardoor er niet alleen een directe 
geldstroom naar de CMW ontstaat maar bovendien een grotere geldstroom, omdat er veel geld nodig zal 
zijn om de beleidsplannen uit te voeren en niet te vergeten het naderende onheil te voorkomen. 

Het is wellicht goed om op deze plaats nog eens terug te grijpen op het eerste hoofdstuk waarin uiteengezet 
wordt dat zich donkere wolken samenpakken, ook boven Wijchen Centrum.  

Ondernemers, eigenaren, maar ook de overheid zijn in toenemende mate ongerust over de economische 
ontwikkeling van winkelcentra in het algemeen en uiteraard van Wijchen in het bijzonder. Internetaankopen 
maken een stormachtige groei door en gaan ongetwijfeld substantiële omzet weghalen. Ook het economisch 
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perspectief is bepaald niet positief en geeft aanleiding om te veronderstellen dat er de komende jaren 
sprake is van een daling van de consumentenbestedingen. Daarbij komt dat de bevolking van Wijchen niet 
zal groeien, waardoor de optelsom kan worden gemaakt dat er sprake zal zijn van een achteruitgang van 
omzet en een achteruitgang van de kracht van winkels. 

En die ongerustheid geeft aan dat er werk aan de winkel is waarvoor ook de nodige middelen gevonden 
moeten worden.  

Tot op heden geschiedt het betalen van een bijdrage in de activiteiten van bijv. de Ondernemersvereniging 
op basis van een lidmaatschap. Men wordt lid en betaalt een jaarlijkse contributie of men wordt geen lid 
maar profiteren wel van alle activiteiten van betalende ondernemers. Sommige grootwinkelbedrijven (de 
goede niet te na gekomen) worden geen lid onder het mom van dat zij enerzijds als trekker fungeren en dus 
belangrijk zijn en anderzijds dat als zij dit doen door hun landelijke keten sprake is van een kostenpost van 
vele tonnen. Andere zelfstandige ondernemers zien de kosten als een te grote last.  

Wil je tot een professioneel centrum management met een structurele financiële onderbouwing komen dan 
moet dit gevonden worden door een systematiek te kiezen waarbij geen ruimte is voor vrijblijvendheid, maar 
iedere ondernemer verplicht is om een bijdrage te doen.  

Deze structurele financiering kan gevonden worden door invoering van een zgn. reclamebelasting. Dit is een 
belasting die geheven wordt op basis van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare 
weg (artikel 227 Gemeentewet). Deze heffing is gebiedsgericht toepasbaar en geldt voor alle openbare 
reclame-uitingen.  

Er zijn diverse methoden om de reclamebelasting te heffen; op basis van beschikbare m2 meters 
bedrijfsruimte, op basis van de oppervlakte van de reclame-uiting, en op basis van de WOZ-waarden van 
bedrijfspanden. De methode op basis van WOZ-waarden blijkt sinds vorig jaar de meeste geschikte methode 
van heffing met lage perceptiekosten (invorderingskosten) en geen tot nauwelijks kosten van procedures. Tot 
nu toe is geen enkel bezwaarschrift toegewezen. Deze laatste methode noemt men ook wel het Veldhovens 
Model. Bij dit model geschiedt de heffing met een percentage van de WOZ-waarde waarbij een minimum en 
een maximum bedrag van toepassing zijn.  

De belasting moet gezien worden als de heffing van een solidariteitsbijdrage van alle ondernemingen in een 
bepaalde wijk (het centrum). Het dreigt slecht te gaan met die wijk (het centrum) waardoor op den duur de 
belangen van alle ondernemingen in het centrum geschaad zouden kunnen worden. Door een 
solidariteitsbijdrage kan dat worden voorkomen.  

In hoofdstuk 6 gaan we in op de concrete uitgangspunten van de reclamebelasting.  

5.4 Positie van de Gemeente Wijchen 
De Gemeente Wijchen heeft aangegeven voorshands geen middelen beschikbaar te hebben om in centrum 
management te investeren. De Gemeente stelt zich op het standpunt dat zij enorme investeringen getroost 
heeft om het winkelcentrum helemaal naar een nieuw en hoogwaardig niveau te brengen en daarmee 
voorshands haar taak volbracht heeft.  

Op zich is het correct dat de Gemeente voor een geweldig mooi centrum gezorgd heeft. Laten we helder zijn: 
pandeigenaren, ondernemers, horeca, maar ook de consumenten en de inwoners van Wijchen zijn daar blij 
mee. Er bestaat binnen het bestuur van CMW dan ook begrip voor het standpunt “Nu eens even afwachten 
wat de anderen doen”. Toch mag dit geen lange termijn standpunt zijn. Als alle inspanningen die 
ondernemers en pandeigenaren zich nu getroosten, onvoldoende soelaas bieden, dan lopen we het risico dat 
het centrum van Wijchen afglijdt.  
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Dan mag dat centrum niet alleen een verantwoordelijkheid zijn van pandeigenaren en ondernemers. Dan 
wordt het een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenschap Wijchen en zal ook die 
gemeenschap alles in het werk moeten stellen om het tij te keren.  

Daarom stellen wij voor om het standpunt van de Gemeente om geen structurele bijdrage in het CMW te 
storten in beginsel voor drie jaar (2012 t/m 2014) te willen respecteren. De Gemeente heeft zitting in de 
CMW en kan dan zelf ervaren wat er allemaal gebeurd en of dat genoeg is. 

Daarnaast heeft de Gemeente reeds aangegeven de centrummanager te willen huisvesten en deze te 
faciliteren met vergaderruimte en de benodigde kantoorzaken. Dit voorkomt huisvestings-, kantoor- en 
vergaderkosten en dat zal ook het CMW merken in haar begroting.  

Voorts zouden wij voor willen stellen dat de Gemeente Wijchen voor haar rekening neemt de perceptiekosten 
van de reclamebelasting. Zoals straks uiteengezet wordt gekozen voor een eenvoudig systeem, terwijl veel 
controlewerk en het opstellen van stambestanden door het CMW zal geschieden. Wij stellen de Gemeente 
Wijchen voor om de bijdragen die door ondernemers worden betaald, een op een door te zetten aan de 
Stichting CMW, zonder aftrek van invorderingskosten.  

Tenslotte merken wij op dat binnen de begroting van het CMW geen ruimte zal zijn om te investeren in 
voorzieningen. Zaken als harde aankleding van het centrum (bankjes, verlichting e.d. voor zover die nog niet 
voldoende is), elektronische verwijsborden, afsluiting en alle andere hardware om het centrum goed te laten 
functioneren zijn zaken die dan gefinancierd zullen moeten worden door de Gemeente.  

5.5 Begroting 2013 en volgende jaren 
Het is nog niet mogelijk om thans in deze een definitieve begroting te maken omdat tarieven en daarmee de 
inkomsten nog niet bekend zijn. In ieder geval zullen naar verwachting uit de opbrengst van de 
reclamebelasting geen grote projecten en/of grote of grotere/nieuwe evenementen bekostigd kunnen 
worden. Sponsoring zal nog altijd nodig zijn voor deze aangelegenheden 

In het convenant met de Gemeente zal aangegeven worden de besteding van de geldmiddelen op 
hoofdlijnen per werkgroep met daarnaast de algemene kosten van het centrum management. Enerzijds is er 
de opbrengstenkant welke afhankelijk is van het totaalbedrag wat ontvangen zal worden via de 
reclamebelasting. Naar verwachting is deze opbrengst aan de lage kant en zal in de begroting van de 
kosten heel kritisch gekeken moeten worden wat wel of niet kan. We zullen heel duidelijk prioriteiten moeten 
stellen om e.e.a. te kunnen verwezenlijken. 

Daarnaast zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden met de Vereniging van Winkelpandeigenaren. 
Deze vereniging heeft tot nu toe de kosten van de bloemenaankleding voor haar rekening genomen en zal 
dat ook de komende jaren doen. Daar waar mogelijk zal de vereniging meerdere middelen ter beschikking 
stellen, dit is echter mede afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van de vereniging. 
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6 RECLAMEBELASTING 

6.1 Vorm van reclamebelasting 
De Gemeente Wijchen heeft de mogelijkheid om diverse facultatieve gemeentelijke belastingen door te 
voeren. Op grond van artikel 227 van de Gemeentewet kan zij een reclamebelasting invoeren. Artikel 227 
luidt woordelijk: Ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg kan een 
reclamebelasting worden geheven.  

De methode van heffing wordt in overleg tussen de gemeente en het centrum management vastgelegd, en 
kan voor een gedeelte van een gemeente ingevoerd worden. In dit geval geldt het voor het centrum van 
Wijchen.  

Er staan verschillende methodes ter beschikking zoals op basis van m2 beschikbare bedrijfsruimte, op basis 
van de grootte van de reclame-uiting en op basis van een percentage van de WOZ-waarden van de 
panden. De eerste 2 methoden geschieden met vaste bedragen per vast te stellen categoriegrootte. De 
vaststelling van de beschikbare m2 bedrijfsruimte met een onderverdeling in categorie van soort 
bedrijfsruimte neemt veel tijd in beslag. Dat geldt ook voor de berekening van de oppervlakten van de 
reclame-uitingen waarbij bij deze methode ook nog eens 4 keer per jaar gecontroleerd moet worden of de 
oppervlakte van de reclame-uiting gewijzigd is. Beide methodes zijn zeer kostbaar en leveren derhalve hoge 
perceptiekosten (kosten van meting, kosten van controles, berekening van heffingen) op.  

Sinds 2010 bestaat het reeds beproefde Veldhovens Model, heffing op basis van WOZ-waarde. Deze 
methode heeft tot nu toe bij de diverse gemeentes niet geleid tot enig verlies aan juridische procedures. De 
enkele bezwaarschriften die er waren, zijn niet gehonoreerd. Heffing op basis van WOZ-waarde is ook 
eerlijker. In de waarde zit namelijk opgesloten de waardering van het gebruik van de ruimten, is het een 
winkelruimte, magazijn-, kelder-, of zolderruimte. En zo ook de ligging van het pand op een A1, A2, B1 etc. 
stand. Met tal factoren wordt dus rekening gehouden. 

De gemeente en de stichting zijn overeengekomen dat de methode van heffing op basis van WOZ-waarde 
voor dit centrum het meest geëigend is. 

6.2 Heffingspercentage 
Heffing zal plaats vinden op basis van een percentage van de WOZ-waarden van de bedrijfspanden van 
gebruikers van een reclame-uiting. Als uitgangspunt is gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
contributies die de leden van de Ondernemersvereniging Centrum Wijchen betalen. Deze vereniging zal 
omgezet worden in een belangenvereniging waarbij de leden een symbolische contributie betalen van naar 
verwachting € 25,00 per jaar. 

Alleen gebruikers van reclame-uitingen binnen het afgebakend gebied betalen de reclamebelasting. 

Op basis van de huidige gegevens, welke thans in een controlestadium zitten, wordt gedacht aan een heffing 
tussen 1,5 promille en 2,0 promille van de WOZ-waarde van het pand. Er geldt een minimale heffing per 
pand van € 275,00 per jaar alsmede een maximale heffing per pand van € 750,00. 
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6.3 Gebiedsafbakening 
Voor de gebiedsafbakening is aansluiting gezocht bij reeds geformuleerde plankaarten voor de diverse 
gemeentelijke plannen. 

Uitgangspunt is de plankaart zoals deze wordt toegepast voor de herijking centrumvisie 2020. 

Op bijgevoegde kaartbeeld is de begrenzing weergegeven. 

Het gebied wordt omsloten door: 

1. Stationsplein nummer 2.., thans het VVV en NS-station. 
2. Stationslaan vanaf de kruising Hogeweg tot kruising Stationslaan met Bronckhorstlaan, beide zijden 

van de weg. 
3. Hogeweg vanaf kruising Stationslaan tot kruising Meerdreef, de even nummers. 
4. Meerdreef van Kruising Hogeweg tot kruising Meester van Coothlaan, beide zijden van de weg. 
5. Meester van Coothlaan vanaf nummer 45-45-a tot en met 1 en nummer 36 t/m 2. 
6. Kasteellaan beide zijden van de weg t/m kruising Meidoornstraat. 
7. Molenstraat beide zijden van de weg. 
8. Bronckhorstlaan 18 t/m 2 en nummer 1 t/m 15-15a. 
9. Oosterweg 119 t/m 1 en nummer 20 t/m 2. 
10. Volledige straten binnen voornoemd gebied, de Baron d’Osystraat, Burchtstraat, De Renbaan, De 

Poort, Don Felixhof, Dorsvlegel, Don Emanuelstraat, Elckerlycweg, Emilialaantje, Europaplein, 
Herenstraat, Het Aambeeld, Kloosterakker, Laantje, Markt, Markt Promenade, Marktpad, Oude 
Klapstraat, Oud-Ravensteinseweg, Pius XII straat, Spoorstraat, Sterrebosweg, Teesmortelweg, 
Tienakker, Touwslagersbaan, Vlaskam. 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen echter van invloed zijn op de begrenzing van het gebied. Om deze reden kan 
het in de toekomst noodzakelijk zijn het afgebakend gebied aan te passen. 
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6.4 Convenant en gemeenteverordening 
Er zullen voorts in een convenant tussen de Gemeente Wijchen en de Stichting Centrum Management Wijchen 
een aantal zaken geregeld moeten worden. Het gaat hierbij om o.a. de volgende afspraken; de invoering 
van de reclamebelasting, de tariefstelling, het jaarverslag en de verantwoording, de inning en afdracht, 
meer- en minderopbrengsten, bezwaar en beroep, de borging van de opbrengsten van de reclamebelasting, 
de looptijd en evaluatie, de uitvoering van taken. 

Door de Gemeenteraad worden verordeningen vastgesteld. De verordening voor de reclamebelasting wordt 
tezamen met alle andere verordeningen voor de gemeentelijke belastingen vastgesteld. In de verordening 
worden de volgende zaken opgenomen: de begripsomschrijving, het belastbaar feit, de belastingplicht, de 
vrijstellingen, de maatstaf van heffing en belastingtarief, het belastingtijdvak, het ontstaan van de 
belastingschuld en heffing naar tijdsgelang, wijze van heffing, termijnen van betaling, kwijtschelding, nadere 
regels door het college van burgemeester en wethouders, inwerkingtreding en citeerartikel. 

Het convenant wordt als bijlage toegevoegd aan het Raadsbesluit. 

6.5 Draagvlakmeting 
Een aantal gemeenteambtenaren zullen belast zijn met de invoering van de reclamebelasting. Voordat deze 
ambtenaren aan het werk gesteld kunnen worden stelt het college van Burgemeester en Wethouders als eis 
dat er voldoende draagvlak is onder de ondernemers. Bij een percentage van meer dan 50% positieve 
reacties van de reagerende belastingplichtigen op het voorstel tot invoering van reclamebelasting is er 
voldoende draagvlak om te komen tot invoering van reclamebelasting, althans om de daarvoor nood-
zakelijke werkzaamheden op te pakken. Het definitieve besluit invoering reclamebelasting wordt genomen 
door de Gemeenteraad in december 2012 nadat alle stukken daartoe aangeleverd zijn. 

Op de algemene ledenvergadering van Ondernemersvereniging Centrum Wijchen van 13 oktober 2009 en 
op de algemene ledenvergadering van 18 april 2012 is de reclamebelasting onderwerp van stemming 
geweest. In beide vergaderingen waren de leden unaniem vóór invoering van reclamebelasting. 

De Stichting CMW heeft daartoe een draagvlakmetende vergadering uitgeschreven voor dinsdag 3 juli 
2012 om 19.00 uur in het Mozaïek in Wijchen. Alle belastingplichtigen in het afgebakend gebied (ca. 225), 
zijn voor deze vergadering uitgenodigd. Zij hebben een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging met een toelich-
ting (in hoofdlijnen gelijk aan de samenvatting aan het begin van dit rapport) ontvangen en de mogelijkheid 
gekregen om de Notitie Centrum Management Wijchen integraal op te vragen via de website van Wijchenis.  

Zoals in voornoemde aankondiging aangegeven werden alle belastingplichtigen op 3 juli nog eens uitvoerig 
geïnformeerd over het belang van een goed economisch functionerend centrum met een goed vestigings- en 
verblijfsklimaat. En in verband daarmede het opzetten van centrummanagement met als noodzaak gebruik te 
maken van de faciliteit invoering van de reclamebelasting ex artikel 227 van de Gemeentewet. 
Iedereen werd de mogelijkheid geboden deze bijeenkomst bij te wonen in het Mozaïek, was men daartoe 
niet in staat dan kon men ook schriftelijk reageren. 
Alle respondenten, aanwezig op 3 juli, dan wel via schriftelijke reactie middels een kopie van de 
uitnodigingsbrief zijn vast gelegd op een lijst voorzien van hun respectievelijke handtekening. 
Er werden totaal 70 schriftelijke reacties ontvangen. 

Per saldo zijn er 102 stemmen uitgebracht, waarvan 71 stemmen vóór de invoering van reclamebelasting, 
21 stemmen tegen en 10 stemmen blanco. 70% heeft vóór gestemd waardoor het voorstel bij meerderheid is 
aangenomen. Aan de hand van de lijst van respondenten, alsmede bij navraag, is gebleken dat een groot 
aantal OVWC leden niet reageerden omdat zij tijdens de algemene ledenvergadering van OVWC al vóór 
gestemd hadden en dachten dat nu opnieuw reageren niet noodzakelijk zou zijn (zie ook hierboven de 2e 
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alinea van dit hoofdstuk). Toekomstige belastingplichtigen waarvan het organiserend comité dacht dat deze 
negatief zouden reageren hebben als zodanig ook gereageerd. 
Resumerend mag dan ook aangenomen worden dat alle persoonlijk uitgenodigden die niet gereageerd 
hebben (althans op 3 juli 2012 niet aanwezig waren, dan wel niet schriftelijk reageerden) vóór invoering 
reclamebelasting zijn. 
 
Derhalve is de conclusie gerechtvaardigd dat het CMW aan de Gemeenteraad van Wijchen kan verzoeken 
om de reclamebelasting in te voeren met ingang van 1 januari 2013. 

7 SLOT 
Deze notitie is een openbaar stuk specifiek geschreven door Stichting Centrum Management Wijchen specifiek 
voor alle belanghebbenden in het afgebakend gebied. De stichting behoud zich het recht voor om 
wijzigingen in deze notitie aan te brengen, het zal een dynamisch stuk blijven, gevoed door allerlei mogelijke 
wijzigingen ofwel op aangeven van belanghebbenden ofwel door wijzigingen in wetgeving, jurisprudenties of 
anderszins. 

Het bestuur van de Stichting Centrum Management Wijchen,  

De voorzitter,                        De secretaris, 

O.W.A. van Verschuer  M.J.G. van Thiel 


