


Agenda

• Welkomstwoord door voorzitter BOF Nico Karhof 
• Het belang van een Bedrijfs Investerings Zone door wethouder Harry 

Rotgans 
• Evaluatie en terugblik BOF van 2015 tot heden door Nico Karhof 
• Ins & Outs van een Bedrijfs Investerings Zone door Floor Thomasse van 

Stad & Co 
• PCO door Richard Gort 
• Afsluiting en borrel



Het belang van een  
Bedrijfs Investerings Zone

Harry Rotgans





Evaluatie en terugblik BOF

• 2015 oprichting BOF en inrichten van de organisatie en bestuur 
• Waar staat de BOF voor? 
• Schrijven van Strategisch Plan 2016-2020 met doelstellingen



BOF



Strategische doelstellingen

• Promotie en marketing van het product “Binnenstad Purmerend”, 
zodanig dat de bezoekersaantallen toenemen en de verblijfsduur van de 
bezoekers wordt verlengd 

• (betere) Samenwerking van en met de ondernemers (en 
winkeliersverenigingen), zodanig dat vanuit een gezamenlijke visie de 
missie van de BOF kan worden behaald om het “meest aantrekkelijke 
winkelgebied in de regio te worden” 

• Samenwerken met de gemeente en andere externe partijen, zodanig dat 
ook een aantal relevante zaken op bestuurlijk en ambtelijk niveau 
worden geregeld voor de binnenstad van Purmerend



Realisatie van de doelstellingen

“Promotie & Marketing van de Binnenstad” 
• 5 grote stadsevenementen per jaar die veel bezoekers trekken en omzet 

verhogend zijn (Black Friday Night / Paasbest / Caribbean Shopping 
Night / Lentekoopjesmarkt / Sport & Spel) 

• Faciliteren van succesvolle straatevenementen georganiseerd door 
winkeliers zelf (oa. Wijnroute) 

• Nominatie “beste binnenstad” in categorie middelgroot 
• Uitbreiding van de sfeerverlichting





Realisatie van de doelstellingen

“Betere samenwerking van en met de ondernemers en 
winkeliersverenigingen” 
• Meer dan 80% van de ondernemers is digitaal aangesloten 
• Maandelijks een informatieve nieuwsbrief 
• “Straatapp” met dringend een relevante informatie 
• Winkeliersverenigingen organiseren gezamenlijk grote stadsevenementen 
• Het organiseren van jaarbijeenkomsten



Realisatie van de doelstellingen

“Samenwerken met de gemeente en andere externe 
partijen” 
• Gesprekspartner van de gemeente over relevante zaken in binnenstad 
• Niet aangesloten bij Stichting Purmerend 2000+



Wat kan er nog beter?

• Verfraaien openbare ruimte (bomen, bankjes) 
• (meer) profiteren toeristenstroom vanuit Amsterdam 
• Technische infrastructuur van de sfeerverlichting 
• Uitbreiding sfeerverlichting: strook Beemster brug – Gedempte 

Singelgracht 
• Aansluiting Stichting Purmerend 2000+



Toekomst van de BOF?

• Overkoepelend orgaan op het gebied van promotie en 
samenwerking van BIZ Koemarkt, PCO en EWC  
• Coördinatie binnenstadpromotie 
• Gesprekspartner namens binnenstad met (gemeentelijke) 

instanties



Ins & Outs van een  
Bedrijfs Investerings Zone

Floor Thomasse 
Stad & Co



PCO
Richard Gort 



PCO

• Terugblik PCO 
• Aansluiting PCO bij BOF 
• Een BIZ-PCO?



Terugblik PCO

• Van oudsher de winkeliersvereniging in de binnenstad 
• Bestuur vergadert maandelijks 
• Overleg met (gemeentelijke) instanties 
• Promotionele activiteiten en sfeerverlichting 
• Te weinig (70) betalende leden 
• Manco: veel freeriders!



Invoering Reclamebelasting & oprichting 
BOF
• Meer budget (van 18K naar 123K) 
• Minder freeriders 
• (betere) samenwerking overige winkeliersverenigingen



Wat hebben we gedaan?

• Uitbreiding sfeerverlichting 
• Inzet van communicatie / evenementenbureau (De Creatieve 

Hoek) 
• Organisatie van stadsevenementen in samenwerking met het 

BOF: 
• Black Friday Night 
• Sport & Spel 
• Caribbean Shopping Night 
• Paasbest Purmerend 
• Lentekoopjesmarkt





Wat hebben we gedaan?

Faciliteren van Straatevenementen: 
• Lentekoopjesmarkt 
• Wijnroute 
• Zomerse Zaterdagen 
• Kerstmarkten in Peperstraat/ Koemarkt



Wat heeft dit opgeleverd?

• Meer bezoekers, die langer verbleven in de binnenstad 
• Steeds meer bezoekers van ‘buiten Purmerend” 
• Meer beleving, meer winkelgevoel en meer bestedingen!



Hoe hebben we de promotie gedaan?

• Via social media; enorm bereik door gebruik social media van 
de winkeliers 
• Redactionele artikelen in kranten 
• Cityblog Purmerendleeft! 
• Posters in winkels 
• Vlaggenmasten in de binnenstad



Toekomst PCO

• Verdere professionalisering van de promotie en evenementen: 
• Bezoekers: hier wil ik naar toe 
• Winkeliers: hier wil ik aan meedoen 
• Nog beter benutten DNA van ’t Stadje (Waterlands Goed) 

• Behalen inkoopvoordelen voor winkeliers (afval, stroom) 
• Uiteindelijk: meer bezoekers, die langer verblijven en meer 

omzet genereren!



Wat gaan we nog meer doen?

• Sport & Spel op 25 mei 
• Shopping-Night op 29 juni 
• Black Friday Night op 23 november



Wat willen we nog graag doen?

• “Kerst in Purmerend” met 4 weken evenementen! 
• IJsbaan 
• Kerstdorp met 40 blokhutten 
• Modeshows 
• Wijnroute 
• Concert in Koepelkerk



BIZ-PCO?  
Informele draagvlakmeting




