
Convenant economische versterking binnenstad Hattem

------------------------------------------------------------------------

Ondergetekenden:

de publiekrechtelijk rechtspersoon: Gemeente Hattem, kantoorhoudende Markt 1, 8051 EZ Hattem 

(postadres:  Postbus  93,  8050  AB  Hattem),  ten  deze  vertegenwoordigd  door  mevrouw  D.J. 

Tigchelaar, handelend ter uitvoering van het mandaatbesluit van het college van Burgemeester en 

Wethouders  d.d. 29 november 2016, hierna te noemen “gemeente”

 
en 

de Hattemse Ondernemersvereniging (HAVO),  gevestigd te Markt  9, 8051 EZ Hattem, ten deze 

vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer K. van Dieren, hierna te noemen “HAVO”,

gezamenlijk hierna te noemen “partijen”

Overwegende:

 Dat de historische binnenstad van Hattem, net als veel andere centra in Nederland, te maken 

heeft met toenemende leegstand. Door een aantal  actuele trends wijzigt  het gedrag van 

consumenten en staat het aanbod van winkels en andere voorzieningen onder druk. Partijen 
beseffen dat de vitaliteit  en levendigheid van de historische binnenstad van Hattem niet 

gegarandeerd zijn.
 Dat  de  gemeente  in  nauwe  samenwerking  met  ondernemers  en  vastgoedeigenaren  een 

toekomstvisie  heeft  ontwikkeld  voor  de  detailhandel  in  Hattem  in  het  algemeen  en 
voorzieningen in de binnenstad in het bijzonder. De visie heeft tot doel de attractiviteit en 

vitaliteit  van  de  binnenstad  te  versterken  door  het  formuleren  van  een  gezamenlijk 
toekomstperspectief (ambitie), uitgewerkt in gebiedsprofielen en de vertaling in uitvoerings-

maatregelen en instrumenten voor vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente.
 Dat  partijen  samenwerken in  het  kader  van de  uitvoering van de “Detailhandelsvisie  De 

Vesting Vitaal” inclusief bijbehorende oplegnotitie, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 
februari  2016  (als  bijlage  toegevoegd).  Dit  samenwerkingsverband  biedt  basis  voor  het 

opstellen en uitvoeren van dit convenant. In dit convenant wordt de uitvoering van de in de 
Detailhandels-visie genoemde maatregelen nader uitgewerkt. 

 Dat partijen de volgende doelstelling nastreven: een kwalitatieve versterking van de positie 

van de binnenstad van Hattem ten behoeve van een optimaal gebruik door de inwoners van 

Hattem  en  die  in  de  regio,  alsmede  van  andere  bezoekers.  Met  de  positie  wordt  de 
binnenstad bedoeld als koopcentrum en als locatie ten behoeve van recreatieve functies met 

daarbij het historisch en monumentale karakter van de binnenstad.
 Dat uitwerking van de maatregelen tot de volgende resultaten kunnen leiden: 

- meer (regionale) bezoekers, een langere verblijfsduur, hogere bestedingen
- blijvend investeren in de branchering en sfeer, passend bij de identiteit van het centrum

- investeren in ondernemersgeest, met speciale aandacht voor starters en openingstijden
- gezamenlijke promotie van het centrum

- groot draagvlak en een hogere participatiegraad onder ondernemers en eigenaren voor 
collectieve doelen

- uitstekende presentatie en uitstraling van zowel de openbare ruimte als van de panden
- een schone, veilige en leefbare binnenstad

 Dat partijen nadere afspraken wensen te maken over deze samenwerking.



Komen als volgt overeen:

Artikel 1. Nadere afspraken
1.1 Dit convenant is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijke inspanning van gemeente en HAVO. 

Bij  de  uitvoering  van  de  maatregelen  zullen  partijen  zich  gezamenlijk  inspannen  om  het 
toekomstperspectief te realiseren, er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

1.2  Bij de uitvoeringsmaatregelen zullen vastgoedeigenaren en betrokken partijen (horeca, cultuur, 
toerisme en inwoners) worden meegenomen op basis van gelijkwaardigheid tussen de partijen.

Artikel 2. Duur

2.1  Dit  convenant  kent  een  fasering  welke  jaarlijks  wordt  geëvalueerd.  De  looptijd  is  hiermee 
afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Hieronder volgt een overzicht van 

de maatregelen.

Omschrijving project Trekker Fasering Toelichting

1 Nader onderzoek naar het 
ontwikkelperspectief van de locatie 

Kleine Gracht/Boni

 

gemeente

 

doorlopen

d

Hierbij zullen ook de 
ontwikkelingen t.a.v. zorg- en 
onderwijsvoorzieningen worden 
betrokken. Wellicht is een 
getrapte ontwikkeling mogelijk,  
bijvoorbeeld door eerst te 
werken aan het verbeteren van 
de visuele relatie met de 
binnenstad.

2 Opwaardering parkeerplaats De Bleek

 

gemeente

 

4 Herinrichting parkeerplaats De 
Bleek. Fasering: 4, tenzij er 
ontwikkelingen zijn rondom de 
Zeemanlocatie. 

3 Aanloop/verbinding Ridderstraat 

 

HAVO

 

4 Verbetering van de looprelatie 
van parkeerplaats De Bleek 
met het begin van de 
Ridderstraat.                       
Het verbindingspad en de 
oversteek zit niet in fase 2 
binnenstad. Wél de verfraaiing 
van de kop van de Ridderstraat 
(binnenstad t/m kop 
Ridderstraat zit in fase 2 
binnenstad). Het plaatsen van 
een kanon is al gebeurd, 
eventueel kan er nog meer 
worden gedaan bij de 
herbestrating fase 2 
binnenstad, bijvoorbeeld iets in 
de bestrating laten 
terugkomen. Als de HAVO hier 
ideeën bij heeft kan dit bij de 
gemeente worden aangegeven. 

4 Publieksfunctie wand stadhuis

 

gemeente, HAVO

 

4 Open maken en toevoegen van 
publieksgerichte functie in de 
wand van het stadhuis aan de 
Kruisstraat.

5 Locatie en inpassing weekmarkt

 

HAVO, stichting 

Markt van morgen

 

2 Onderzoek naar de 
mogelijkheden van inpassing 
van de weekmarkt in de 
binnenstad



6 Fietsplan Hattem 2020

 

gemeente, HAVO

 

2 Opstellen van een strategisch 
plan om het fietsen in de 
binnenstad zo optimaal 
mogelijk te faciliteren. Het 
brede thema 'fietsen' wordt 
opgepakt binnen GVVP. 
Bereikbaarheid en 
(fiets)parkeren wordt 
meegenomen in de 
herinrichting van de openbare 
ruimte van de binnenstad.

7 Herinrichting Marktplein

 

gemeente

 

is 

uitgevoerd

Afgerond                            

8 Evaluatie/monitoren verkeersstructuur

 

gemeente, HAVO, 

bewoners, 
bezoekers

 

doorlopen

d

Met het verkeersbesluit uit 
september 2016 zijn de 
werkzaamheden rondom de 
NH-kerk afgerond. Daarnaast 
worden de genomen 
maatregelen en het verkeer in 
het centrum doorlopend 
gemonitord conform de 
uitgangspunten uit het 
Ambitiedocument Binnenstad 
2014.

9 Uniforme openingstijden

 

HAVO

 

doorlopen

d

Afstemming van de 
openingstijden van alle winkels 
en voorzieningen in de 
binnenstad.

10 Zondagopenstelling

 

HAVO

 

nvt Tijdens deze collegeperiode 
niet bespreekbaar, maar voor 
de volledigheid vanuit de visie 
vermelden we deze maatregel 
wel in het convenant.

11 Acquisitie ondernemers

 

HAVO, 
vastgoedeigenaren 

 

2 Versterking van het 
onderscheidend vermogen door 
ondernemers aan te trekken 
die van toegevoegde waarde 
zijn. 

12 Marketing Hattemer binnenstad

 

HAVO, RUH, 
gemeente

 

2 Het ontwikkelen en promoten 
van de binnenstad als 
samenhangend product door 
het opstellen van een 
marketingplan waarbij het 
gezamenlijke 'dna' het 
uitgangspunt is. Gemeente is 
ondersteunend en stimulerend.

13 Organisatiegraad ondernemers en 
eigenaren

 

HAVO, 
vastgoedeigenaren

 

2 Dit verbeteren door o.a. het 
oprichten en uitbouwen van 
een vereniging van 
pandeigenaren (met 
publieksfunctie).

14 Gevelverbetering/beeldkwaliteit panden

 

vastgoedeigenaren 

gemeente

 

2 Verbeteren van de historische 
uitstraling van panden, 
aansluitend bij de historische 
context inclusief wet 
toegankelijkheid minder valide 
mensen*.

15 Reclame- en uitstallingen(beleid)

 

HAVO, gemeente

 

3 Verhogen van de algehele 
uitstraling van de binnenstad 
als historisch en verzorgd 
centrum. Het beleid kan hierin 
faciliteren. Dit punt wordt 
parallel aan de herinrichting 
van de binnenstad opgepakt.



16 Parkeergarage Tinneplein

 

gemeente

 

2 Beter benutten van de 
capaciteit van parkeergarage, 
ter ontlasting van de 
(kort)parkeerplaatsen in en 
rond de historische binnenstad. 

17 Het concretiseren van de mogelijkheden 

om ongewenste 
detailhandelsontwikkelingen buiten de 

binnenstad tegen te gaan.

 

gemeente

 

wordt al 

uitgevoerd

Detailhandel buiten de 
binnenstad (niet passend 
binnen het bestemmingsplan) 
is alleen mogelijk met een 
afwijking van bestemmingsplan 
welke langs het college moet.  
Voorheen werd dit ambtelijk 
beoordeeld.         

Fasering

1 = al gerealiseerd / loopt

2 = korte termijn 2017/2018

3 = middellange termijn 2019/2020

4 = lange termijn na 2020

* Vanaf 2017 geldt de wet toegankelijkheid bedrijven en gebouwen voor personen met een handicap.

Artikel 3. Overleg

3.1 Tenminste tweemaal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen partijen over de wijze waarop het 
convenant wordt uitgevoerd.

3.2 Elk van de partijen kan op elk moment verzoeken partijen voor overleg over de uitvoering van 
dit convenant bijeen te roepen.

Artikel 4. Wijzigingen

4.1 Wijzigingen in dit convenant kunnen door partijen op elk moment wederzijds worden ingediend. 
Na instemming door  alle  partijen  wordt  de  wijziging schriftelijk  vastgelegd en in  dit  convenant 

verwerkt.

Aldus overeengekomen te Hattem op

…………december 2016 …………… december 2016

Mevrouw D.J. Tigchelaar De heer K. van Dieren

Wethouder, gemeente Hattem Voorzitter, HAVO

Bijlage:

- Detailhandelsvisie De Vesting Vitaal inclusief bijbehorende oplegnotitie


