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Nederland is een uitdagende land, barstensvol kennis, talent en mogelijkheden. 
Met steden, dorpen en landschappen die iedere dag veranderen. Waar dingen 
spontaan ontstaan, door de mensen die ondernemen, initiatieven ontplooien, 
die doen. Het is deze beweging, deze stroom van energie waarin wij grote 
kansen zien. Wij geloven dat door gebruik te maken van het enthousiasme en 
de kennis van lokale bewoners en ondernemers je betere resultaten boekt dan 
bij een traditioneel planproces.

Het vertalen van ideeën naar doen vraagt om een visie op de binnenstad 
die inspireert en zo initiatiefnemers uitnodigt om hun initiatieven tot 
uitvoering te brengen. Tegelijkertijd biedt die visie heldere kaders en dient 
als sturingsmiddel en toetsingskader voor deze nieuwe initiatieven.

Om dit effectief te kunnen doen is naast deze ruimtelijke visie bewustwording 
nodig bij inwoners, ondernemers en politiek welke onderscheidende kwaliteiten 
een stad heeft en voor wie dat interessant is. Dit vraagt om een goede 
afstemming van de citymarketing op de ruimtelijke visie.

Voor een breed gedragen visie is het opbouwen van vertrouwen, bij 
zowel opdrachtgever(s) als bij bewoners en ondernemers, essentieel. Als 
kwartiermakers weten wij hoe we dit vertrouwen kunnen winnen, maar 
vooral ook hoe we het waarmaken. In dit boekje lichten wij onze aanpak toe 
aan de hand van de Ontwikkelingsvisie voor Schiedamse binnenstad.
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Bron: BinnenstadsAtelier, maart 2012 Bron: Gemeente Schiedam, oktober 2011
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Bijeenkomst Gemeenteraad Schiedam
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Zoneringskaart als toetsingskader voor initiatieven in de binnenstad



Inspiratietekening binnenstad Schiedam



Slogan bij de Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad van Schiedam
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Voorbeeld van stadsinitiatieven in Rotterdam en Oud-Beijerland als aanjager van lokale ontwikkelingen



Voor verankering van de visie in het bestemmingsplan zijn wij (weer) de stad in getrokken met de HKBouwKeet



www.HKBu.nl

www.HKBs.nl
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