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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Venlo Partners over het 
jaar 2017. Een terugblik op het recente verleden en een doorkijkje 
naar de toekomst. Venlo heeft in de afgelopen jaren behoorlijk 
last gehad van de economische crisis. Daar staat tegenover dat de 
stad zich gelukkig mag prijzen met het feit dat de meeste grote 
bouwprojecten nog net voor de crisis van start zijn gegaan. De 
Floriade zorgde ervoor dat de stad in 2012 klaar was. De titel Beste 
Binnenstad 2013-2015 heeft vervolgens nieuw elan gegeven aan 
de samenwerking in met name het centrum. Daar heeft de stad 
lang van kunnen nagenieten. 
De crisis daarentegen zorgde ervoor dat sommige winkels 
moesten sluiten en er weinig enthousiaste starters zich 
aandienden. Toch leek Venlo daar niet onder gebukt te gaan. 
Er kwamen nog steeds veel bezoekers en de leegstand was niet 
opvallend zichtbaar. Het onderwijs heeft in deze periode een 
grote vlucht genomen en Venlo mag zich, weliswaar bescheiden 
maar toch, studentenstad noemen.

Het einde van de crisis is in zicht. Venlo bevindt zich nu op het 
punt waar vloed weer overgaat in eb. Dat zal leiden tot nieuwe 
initiatieven, jongeren die weer een winkel durven te beginnen 
en per saldo ook tot kapitaal dat weer kansen ziet in Venlo. Ook 
heeft 2017 ons geleerd dat diverse ontwikkelingen vragen om een 
merkpositionering en een citymarketingaanpak die breder gaat 
dan alleen de binnenstad. Daarom gaat ook Venlo Partners 2018 
de bakens verzetten, met een toekomstvisie die al klaar ligt voor 
uitvoering. Zo staat er na een wat roerige periode halverwege het 
jaar 2018 een nieuw team klaar, met een programma waarin de 
oude programmalijnen plaatsmaken voor de twee hoofdtaken 
waarvoor Venlo Partners aan de lat staat: Citymarketing en 
Citymanagement.

In dit jaarverslag over 2017 kijken we terug op een bewogen 
jaar. Enerzijds is hard gewerkt om de activiteiten in de drie 
programmalijnen Mijn Stad, Winkelstad en Studentenstad, 
te realiseren. Het einde van de crisis kwam in zicht waardoor 
er nieuwe energie vrij kwam. Anderzijds werd de stad 
geconfronteerd met financiële tegenvallers die ook hun 
weerslag hadden op het opkomend optimisme. Het wegvallen 
van de Arsenaalparkeergarage in 2016 en de naweeën van de 
crisis zorgden voor moedeloosheid in het oostelijk deel van 
het centrum. Voor Venlo Partners betekende dit ook dat het 
enthousiasme soms getemperd moest worden. Samen met 
de ondernemers heeft Venlo Partners, in workshops van De 
Nieuwe WinkelStraat, in het ondersteunen en meenemen van 
ondernemers in onder andere social media de goede sfeer weten 
te handhaven. Ook in het komende jaar zal Venlo Partners veel 
energie steken in de positieve uitstraling van de binnenstad van 
Venlo. De economie kruipt uit het dal, er komen méér mensen 
naar de stad, maar het zal nog even duren voordat er weer royaal 
besteed gaat worden.

Het jaar 2017 is ook het jaar waarin de communicatie met 
bewoners, regiobewoners en bezoekers via de social media 
een grote vlucht heeft genomen. Met gerichte branding- en 

activatiecampagnes waarin social media, community vorming 
en online adverteren een steeds belangrijkere rol kregen. In 
het komend jaar zal die rol alleen maar toenemen. Was Venlo 
in het verleden goed vindbaar, staat Venloverwelkomt.nl nu 
zelfs bovenaan op het lijstje. De lancering van het nieuwe 
portaal Venloverwelkomt.nl in december 2016 heeft werkelijk 
fantastische resultaten opgeleverd. 

In de programmalijn studentenstad heeft Venlo Partners 
een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van een 
overkoepelend platform met daar bijbehorende app 
voor studenten in Venlo. Hierop is alles te vinden wat de 
(aankomende) student nodig heeft. Van praktische informatie, 
tot studentenkamers, evenementen en speciale kortingen 
voor studenten. Daarnaast is de studentenmonitor verder 
vormgegeven, waarbij talent aan de lokale bedrijven wordt 
gekoppeld.

Een belangrijk focuspunt voor Venlo Partners en de gemeente: 
de hoogopgeleide kenniswerker moet de inwoner van de 
toekomst worden. Dat betekent een echte battle for talent. 
Venlo Partners heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie 
gestoken in het, samen met de onderwijsinstellingen, gemeente 
en andere betrokkenen, opzetten van een organisatiestructuur 
waarin ieders rol duidelijk is neergezet. Veel is de afgelopen 
vijf jaar gerealiseerd, geslaagde initiatieven, zoals het oplossen 
van het tekort aan studentenkamers en de serviceverlening aan 
studenten, zijn door marktpartijen overgenomen. Dat betekent 
dat Venlo Partners zich voor wat betreft de studenten steeds 
meer kan focussen op het vermarkten van Venlo als een ideale 
plek om te studeren. En natuurlijk daarna te komen wonen. 

Ook belangrijk om aan te stippen is het intensiveren van 
samenwerking met toerisme en verblijfsgelegenheden in en 
om Venlo. Venlo heeft niet alleen bezoekers, Venlo heeft ook 
toeristen en Venlo heeft ook mensen-die-hier-komen-wonen. 
Mensen die zowel stad als omgeving bezoeken en misschien 
juist wel voor die combinatie komen. Die doelgroepen dragen 
allen bij aan het welvaren van de stad, de gemeente en de (eu)
regio. Wij hebben elkaar niet alleen veel te bieden, we hebben 
elkaar ook nodig. Dat zullen we de potentiële Venlonaar wel 
(samen) moeten vertellen wil hij of zij Venlo in overweging 
nemen.

Kortom: er staan de stad en dus ook Venlo Partners, genoeg 
uitdagingen te wachten. Uitdagingen die alleen mogelijk zijn als 
de wil er is om samen te werken. Ook in 2017 hebben wij ervaren 
dat die medewerking er is. En groeit. Dat sterkt ons in het 
vertrouwen dat Venlo de stad is waar je je ambities waar kunt 
maken. Of je ons nu komt bezoeken, hier komt werken, wonen 
of studeren. Venlo gaat je verrassen, beloofd.

Team Venlo Partners

Voorwoord
De 
hoogopgeleide
kenniswerker 
moet de  
inwoner van  
de toekomst 
worden
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De organisatie
Venlo Partners had in 2017 drie vaste medewerkers 
(3 FTE) in dienst. Daarnaast Eefke den Dekker als 
evenementenmanager vanuit gemeente Venlo 
een aantal dagen in de week (0,7 FTE). Samen 
verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom 
citymanagement en citymarketing. Begin vierde 
kwartaal kondigde Eefke haar vertrek aan, einde van 
het jaar Ruud als directeur.

Het team en taakverdeling
Ruud Stikkelbroeck: Directeur
Nicky Verhaagh: Marketing en communicatie
Jan Brouwers: Winkelstraatmanager, tevens 
gekoppeld aan de activiteiten vanuit de 
reclamebelasting
Eefke den Dekker: Evenementenmanager

Versterking
Naast deze vaste krachten werkt Venlo Partners nauw 
samen met een aantal vaste partners, zeer betrokken 
bij onze citymarketingactiviteiten: 
Jannie Schmitz – Vormgeving
Daan de Haan – Conceptontwikkeling
Centagon – Website Venloverwelkomt, digitale 
marketing en contentmanagement
Bureau van de Meester – Website CheckVenlo
Skindustries – App CheckVenlo

Daarnaast hebben in 2017 Boy Haenen 
(communicatie evenementen), Peter van de 
Ven (studentenmonitor) en Ad Pollux (acquisitie 
binnenstad) op zzp-basis werkzaamheden verricht 
voor Venlo Partners. 

Het bestuur
Het bestuur van Venlo Partners bestaat op dit 
moment uit vijf leden. Naast Bert Haffmans en Leon 
Thommassen zijn in 2017 Nico Tissink, Bart Holleman 
tot het bestuur toegetreden. Begin 2018 heeft Peter 
Lommen zich bij het bestuur gevoegd.

Waar we aan tafel zaten
Naast regulier overleg met het team, bestuur, 
ondernemersvereniging Venlostad.com en aan 
VP gelinkte ambtenaren zijn er een aantal vaste 
projecten/overlegstucturen waar Venlo Partners 
aan tafel zit:
• Parkeer- en verkeeroverleg
• Werkgroep Veilig Ondernemen
• Horecaoverleg
• Hoteloverleg
• Platform Binnenstadmanagement
• De Nieuwe Winkelstraat
• Overleg wethouder bestuur
• Detailhandelsoverleg
• Toeristisch Platform Maasduinen
• Toeristisch overleg gemeente Venlo
• Evenementenoverleg
• Overleg met gemeente Venray, Horst en
  Panningen m.b.t. centrum- en    
 stadsmanagement

Venlo Partners onderhoudt bovendien nauwe 
banden met de regio zoals Salvo, Biz Tegelen 
en ondernemersvereniging Blerick. Met 
stadsmanagement Roermond worden regelmatig 
ervaringen uitgewisseld.
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Het merk Venlo
Stichting Venlo Partners heeft duidelijke 
doelstellingen, namelijk:

1.  Het versterken van de zichtbaarheid, 
herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van 
Venlo voor studenten, bewoners, bezoekers en 
werknemers.

2.  Het vergroten van samenwerking met partners 
om zo de loyaliteit van de huidige inwoners, 
studenten en ondernemers te verhogen en een 
breder draagvlak te creëren. Ambassadeurs voor 
de stad!

Citymarketing moet bijdragen aan het realiseren 
van de toekomstvisie van de stad. Ondernemers, 
bewoners, toeristen, bezoekers, studenten moeten 
dus in toenemende mate voor ons kiezen. In ieder 
geval ons overwegen op het moment dat ze een 
keuze hebben. Top of mind dus. We hebben hierin 
absoluut concurrentie van andere steden, maar 
weten ook waar we sterk en onderscheidend in zijn.

Onze citymarketingactiviteiten zijn in twee 
hoofdtaken te verdelen: citymanagement (ook wel 
citymaking) en citymarketing. Eenvoudig vertaald: 
we creëren en maken samen de winkel (de stad) 
waarvoor we vervolgens de etalage (citymarketing) 
zo aantrekkelijk maken dat voorbijgangers bij ons 
binnen komen. En in een ideale situatie vaste klant 
worden. Citymarketing en citymanagement samen 
omvat alle activiteiten om Venlo aantrekkelijker 
te maken en beter in beeld te brengen voor onze 

doelgroepen. Om dit te kunnen realiseren zijn dit 
de uitgangspunten van Venlo Partners in al haar 
activiteiten.

Missie, visie, ambitie
Missie: 
Venlo neerzetten als een aantrekkelijke stad waar 
mensen willen wonen, werken, studeren en willen 
bezoeken. 

Visie:
Wij creëren de juiste samenwerkingen en daarmee 
succesvoorwaarden, met onze partners in de 
publieke en private sector, om Venlo positief te 
vermarkten. 

Ambitie:
De young professional van de toekomst kiest 
steeds vaker voor Venlo. Of het nu gaat om wonen, 
ondernemen, bezoeken of werken. Venlo is dé stad 
waar iedereen zijn of haar ambities waar kan maken.

Doelgroepen
Venlo Partners richt zich in haar communicatie en 
marketing op de volgende doelgroepen:

Focusdoelgroep:
Jonge, ambitieuze mensen: studiekiezers, studenten, 
kenniswerkers die in Venlo willen studeren, werken, 
wonen en leven (binden, boeien en behouden)
Directe doelgroep:
Bezoekers, bewoners en studenten

Indirecte doelgroep: 
Bedrijven

Belangrijke waarden
Tot slot werken we vanuit een aantal waarden die 
specifiek voor Venlo gelden:

Onderscheidende waarden (Kernwaarden)
Hiermee is Venlo echt onderscheidend en roepen we 
emotie op. Een kernwaarde is overkoepelend over alle 
waarden en geldig voor alle verbonden partijen.

⇒ Ondernemend (innovatief), Veelzijdig, 
Bourgondisch, Gastvrij en Internationaal

Vaste waarden (Ankerwaarden):
Dit zijn huidige waarden, zitten in de vezels van de 
stad (DNA); zijn sterk herkenbaar
en belangrijk om vast te houden.

⇒ Agro en Food, Logistiek, Maakindustrie, 
Internationaal, Centrum van de Euregio, Cradle to 
Cradle, Participatiemaatschappij, Meest Duitse stad 
van NL

Gewenste waarden (Aspiratiewaarden):
Deze waarden zijn gewenst en voor de toekomst van 
belang. Na verloop van tijd worden ze ankerwaarden, 
waardoor we nieuwe aspiratiewaarden kunnen 
definiëren. De aspiratiewaarden van Venlo komen 
voort uit op de lange termijn visie op de stad (2030).

⇒ Kansenstad, Individuele ontplooiing en 
participatie groot, Aantrekkelijk woonklimaat, Hoge 
innovatiekracht

In navolging op de kernwaarden is dit wat we 
beloven:

• Venlo is gastvrij, veelzijdig, bourgondisch, 
 ondernemend en internationaal
• Venlo heeft voor ieder wat wils
• Inwoners, bezoekers, ondernemers, 
 studenten, iedereen krijgt hier een plek

Kortom: Venloverwelkomt! 

Merkpaspoort
Wie je bent dat staat in je paspoort. Venlo 
heeft alle bovenstaande punten ook gevangen 
in een ‘identiteitsbewijs’ en dat werd in 2017 
fraai vormgegeven. Hier willen we in 2018 een 
definitieve versie van opmaken en uitbrengen, in 
overeenstemming met gemeente en partners. 
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Branding Venlo
Venlo is in 2017 weer goed in de schijnwerpers 
gezet. Met landelijke en regionale, grote en kleine 
campagnes, het organiseren van evenementen, 
het lanceren en onder de aandacht brengen van 
websites (Venloverwelkomt, CheckVenlo) en de 
volledige marketingcommunicatie van Venlo 
hebben we Venlo bij een breder publiek onder 
de aandacht gebracht. Zo hebben we collectieve 
campagnes gedaan om de evenementen buiten de 
stad te promoten, lieten we vol trots onze culinaire 
mogelijkheden en mooie winkels zien, hebben we 
voor enthousiaste ondernemers en professionals 
een franchise- en startersevent georganiseerd. We 
hebben met Winter in Venlo de winter nét wat leuker 
gemaakt en zorgden diverse straatoptredens voor de 
kers op de taart.

En dat alles, tezamen met alle andere activiteiten, 
om Venlo populairder te maken, om het gevoel 
van de stad mee te geven. Bij toeristen, bezoekers, 
oriënterende studenten of potentiële nieuwe 
inwoners. We merken natuurlijk ook de opleving 
van de economie, de huizenmarkt is gestegen en 
mensen willen weer gaan kopen. Dat zorgt voor 
kansen. Kansen om te laten zien hoe leuk, maar 
ook hoe goed de keuze voor Venlo is. Dat het 
economisch beter gaat merken we ook aan het feit 
dat de markt sneller dingen van ons over neemt. 
Maar citymarketing blijft nodig, want we zijn er nog 
niet. We hebben de groei nodig, de vestiging van 
bedrijven en bewoners. Om nieuwe voorzieningen 
te kunnen bekostigen, voor werkgelegenheid en een 
betere stad. Voor de toekomst. Daarnaast geven de 
opkomende studentenaantallen reuring aan de stad, 
zorgt het voor innovatie en trekken we talent aan. 

Venloverwelkomt.nl en campagnes
Eind 2016 is het nieuwe venloverwelkomt.nl de lucht 
in gegaan. De belangrijkste verandering van het 
nieuwe platform ten opzichte van het ‘oude’ platform 
was het creëren van een digitale beleving van de stad 
en het genereren van belangrijke data. Een platform 
klaar voor de toekomst. Daar waar 
venloverwelkomt.nl eerder een platform was waar 
vooral informatie te vinden was is het nieuwe 

platform gericht op het overbrengen van het gevoel 
van onze stad. Het gevoel dat je ook hebt als je de 
binnenstad bezoekt en kennis met ons maakt. Het 
verrassende dat we uit vele monden terug horen 
wanneer ze ons bezoeken willen we ook online 
overbrengen. Zodat mensen veel sneller de keuze 
maken om ons te bezoeken in plaats van de andere 
voor de hand liggende steden om ons heen. 

Het platform is een heel belangrijk middel om onze 
stad, en onze kernwaarden, onder de aandacht te 
brengen. Zo zijn er diverse online (i.c.m. offline) 
campagnes gevoerd in 2017, elk gericht om onze 
kernwaarden naar buiten te brengen. Voorbeelden 
zijn:

• Shoppingcampagne om winkelaanbod uit te 
 lichten
• Bourgondische campagne om het culinaire 
 aanbod te laten zien
• Campagnes rondom de beeldbepalende 
 evenementen
• Sterk van Start campagne rondom platform 
 voor (startende) ondernemers en bedrijven
• Winter in Venlo met alle activiteiten in de 
 winterperiode
• Social campagnes: Bourgondische Vrijdag, 
 Donderdag Shopdag en Genieten op 
 Zondag
• Campagnes gericht op de Duitse bezoeker

Belangrijk om aan te geven is dat deze campagnes 
naast gericht op de Venlonaar, steeds meer focus 
hebben op een grotere regio om ons heen. Daar 
waar we intern begonnen zijn ligt de focus nu steeds 
meer op buiten Venlo, zonder daarbij de Venlonaar 
en ambassadeur te vergeten.

De bezoekersresultaten, het bereik en de interactie 
(betrokkenheid) zijn met de nieuwe online strategie 
fors toegenomen. De campagnes via social media 
lokken extra bezoekers naar de site en als gevolg 
daarvan naar de stad. We mogen hierin wel spreken 
van buitengewoon mooie resultaten t.o.v. de werking 
van de oude platform en activiteiten.
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De belangrijkste resultaten over 2017 in een overzicht, 
afgezet tegen 2016 (gebaseerd op unieke bezoekers):

Meer over het verkeer:
• Google Organisch: 65.108 mensen vonden de
 website via een normale zoekopdracht
• Google AdWords: 58.647 mensen kwamen 
 op de website terecht na een klik op een  
 Google AdWords advertentie 
• Directe bezoekers: 21.995 mensen surften  
 direct naar de website (door www.  
 venloverwelkomt.nl in te toetsen)
• Bezoekers via Facebook: 9.943 mensen   
 bezochten de website vanuit Facebook
• De top 3 best bekeken pagina’s zijn: agenda,  
 shoppen en algemene informatie over Venlo  
 (koopzondagen)
• Bezoek via mobiel: 77,435 (48.15%), desktop  
 62,786 (39.04%) en tablet 20,592 (12.80%)
• 67% van het verkeer kwam NIET uit Venlo (en  
 omstreken) (Venlo, Tegelen, Reuver, Belfeld,  
 Arcen of Velden)
• 33% van het verkeer kwam uit Venlo (en  
 omstreken) (Venlo, Tegelen, Reuver, Belfeld,  
 Arcen of Velden)
• 3% van al het verkeer komt via 2bruder.com  
 (evenementenkalender)

Een aantal van de resultaten op campagneniveau:
• Alle pagina’s en content over het culinaire  
 aanbod van Venlo hebben 100.000 mensen  
 bereikt in 2017
• Alle pagina’s en content over het   
 winkelaanbod van Venlo hebben meer dan  
 50.000 mensen bereikt in 2017

• Alle pagina’s en content over ondernemen  
 en studeren in Venlo hebben meer dan   
 20.000 mensen bereikt in 2017
• Alle pagina’s over cultuuraanbod hebben  
 meer dan 60.000 mensen bereikt in 2017

Een aantal belangrijke conclusies:
• Venloverwelkomt.nl wist door de inzet van  
 activatie campagnes op Facebook, Instagram  
 en fysieke evenementen meer dan 17x   
 zoveel bezoekers te trekken naar de website  
 vergeleken met 2016.
• Google zoekmachine optimalisatie en  
 Google Adverteren zorgen ervoor dat  
 www.venloverwelkomt.nl uitstekend   
 vindbaar is op meer dan 300 aan Venlo   
 gerelateerde zoektermen.
• De campagnes worden zowel regionaal 
 als lokaal ingezet, en dat werpt zijn   
 vruchten af. We werken hiermee actief aan  
 ambassadeurschap én aan regio branding.

Social media 
Ook op social media (met name Facebook en 
Instagram) heeft het bereik van Venloverwelkomt 
een enorme vlucht genomen. Overall zien we de 
volgende resultaten die aangeven hoe het bereik 
gestegen is.

Cijfers Facebook
Totaal aantal volgers 1 juni 2016: 2116
Totaal aantal volgers 1 januari 2017: 3408
Totaal aantal volgers 31 december 2017: 5848
Totaal aantal volgers 1 juni 2018: 6361

Cijfers Instagram
Aantal volgers september 2016: 222
Aantal volgers juni 2018: 1124

Venloverwent Fijnproevers Campagne
Een voorbeeld van een social media campagne 
is de Venloverwent Fijnproevers campagne in 
samenwerking met Lekker Venlo. De belangrijkste 
resultaten:
Totale bereik op Facebook: 150.000
Interacties op posts: 6856 (deelacties, comments, 
reacties, klik)
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Deze programmalijn heeft als doelstelling om de 
inwoners in alle stadsdelen bewust te maken van 
hun ambassadeurschap en de rol die ze hiermee 
vervullen in het ‘verkopen’ van de stad. Hierbinnen 
worden allerlei activiteiten uitgevoerd met focus 
op het bewust zijn van, en actief uitdragen van 
het ambassadeurs. Dat doen we met zaken waar 
de Venlonaar trots op is en die hij wil vertellen aan 
ieder die het wil horen. In het vorige hoofdstuk 
Branding hebben we al een groot gedeelte van de 
activiteiten binnen deze lijn uitgelegd: campagnes 
rondom diverse thema’s die de Venlonaar 
aanspreken, die herkenbaar zijn, en die gedeeld 
worden. Onderstaand een aantal andere belangrijke 
elementen binnen Mijn Stad.

Evenementen
Evenementen zijn belangrijk voor de saamhorigheid van 
een hechte gemeenschap. De variëteit en de kwaliteit van 
vele evenementen die Venlo rijk is dragen in sterke mate 
bij aan het imago, zowel voor inwoners als bezoekers. 
Waar het legioen aan vrijwilligers zich een slag in de 
rondte werkt om een geslaagd feest neer te zetten, 
spant Venlo Partners zich in om de extra dimensie die 
kwalitatieve evenementen aan een stad toevoegt, naar 
buiten te brengen. Venlo Partners zoekt daarom actief de 
samenwerking met organisatoren op om evenementen 
via gezamenlijke promocampagnes (kranten (NL en DL), 
radio en tv, bannering en online) te promoten. Belangrijk 
daarbij is het uitdragen van het merk Venlo op en om het 
evenement en het zichtbaar maken van de samenwerking. 
Bijzonder is de enorme belangstelling op 
venloverwelkomt.nl naar de evenementen: de best 
bekeken pagina van de website. Dit geeft al aan hoe 
belangrijk evenementen zijn en hoe belangrijk ze zijn als 
citymarketinginstrument.

De strategie voor 2017 was het gezamenlijk optuigen 
van een collectieve communicatiecampagne met alle 
12 beeldbepalende evenementen. Samen met het 
evenement keken we naar een gezamenlijke campagne 
die doelstellingen aan beide zijden raakt en meerwaarde 

biedt aan eigen communicatie. Zo versterkt de stad 
het evenement en andersom. We streven hierbij 
naar campagnes met gesloten beurs, waarbij we 
ons bereik en middelen inzetten ter ondersteuning 
voor het evenement, in ruil voor meenemen van 
Venloverwelkomt.nl in alle communicatie en het zo 
gezamenlijk uitdragen van onze boodschap. Enkele 
voorbeelden zijn:
• Lekker Venlo: Venloverwent Fijnproevers
• Zomerparkfeest: Venloverrast Festivalgangers 
• Venlo on Ice: Venloverwarmt je
• Venloop: Venloverwelkomt Sporthelden

Ondersteuning van evenementen 
Naast ondersteuning op het gebied van communicatie 
en promotie vervult Venlo Partners ook een 
verbindende rol als het gaat om samenwerking rondom 
evenementen. Evenementen dragen bij aan het 
positieve beeld van de stad. Niet iedere ondernemer of 
bewoner van de binnenstad zal even veel plezier beleven 
aan het feest voor zijn deur, soms zal hij er zelfs last van 
hebben. Venlo Partners beijvert zich om ondernemers 
en evenementen te laten samenwerken zodat men 
elkaar kan versterken. Ook werden er bijeenkomsten 
georganiseerd voor evenementenorganisatoren met 
hierin thema’s als voorlichting, collectieve voordelen, 
promotiemogelijkheden en samenwerking.

Evenementenborden
Van de evenementenborden die Venlo Partners beheert 
en die langs de toegangswegen van Venlo staan is 
in 2017 in totaal 39 keer gebruik gemaakt, met name 
door organisatoren van kleinere evenementen. In 2017 
werd opdracht gegeven om de portaalborden een 
opknapbeurt te geven. Sinds enkele jaren staan er ook 
spanframes langs de toegangswegen om evenementen 
te promoten. Hier wordt ook veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Het organisatiewerk wordt door Venlo Partners 
gedaan maar de kosten worden door de evenementen 
gedragen. Er wordt naar gestreefd om deze frames 
binnen enkele jaren te vervangen door LED screens, 
waar zowel verkeersinfo, evenementen als reclame op te 
zien is.  

Venlo 
Mijn Stad

Festival Guide i.s.m. Zomerparkfeest
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Collectieve communicatie: informatie, 
advertenties en evenementen
In 2017 is opnieuw met zeven grote Venlose partijen 
besloten om gezamenlijk te adverteren, onder leiding van 
Venlo Partners. Gekozen werd voor 8 spreads in Dagblad 
de Limburger en ViaVenlo (het vroegere E3 Journaal). 
Daarnaast organiseerde Venlo Partners een online 
campagne op RPonline, de website van de Rheinische Post. 
Onze Partners zijn: Tuincentrum Leurs, Maasboulevard, 
Die 2 Brüder, Trefcenter, Berden en Beej Benders. Deze 
commerciële pagina’s in zowel de Nederlandse als Duitse 
bladen worden gevuld met redactionele artikelen door 
Venlo Partners, waarbij het onder de aandacht brengen 
van evenementen de hoofdmoot vormt. 
Hanzestad Kampen
Op zaterdag 17 juni viel Hanzestad Kampen de eer te 
beurt om de Hanzedagen te organiseren. Hoewel dat niet 
algemeen bekend is,  maakte ook Venlo deel uit ven het 
Hanzeverbond dat bestond van de 12e tot de 16e eeuw. 
Het was een voorloper van  de EC. Venlo was aanwezig met 
een delegatie van het gemeentebestuur en Venlo Partners 
zorgde voor de presentatie van Hanzestad Venlo, met een 
van de mooiste stands op de Hanzemarkt. De Hanzedagen 
2018 vinden plaats in Rostock. 

Starters en (startende) ondernemers
Starters en ondernemers zijn een belangrijke doelgroep 
voor de stad. Belangrijk voor de binnenstad, voor 
innovatie, voor de relevante en waarde van de stad in 
de toekomst. Naar aanleiding van de Startersdag die we 
hebben georganiseerd op 27 oktober 2016, die overigens 
zeer goed bezocht (ruim 160 deelnemers) en succesvol is 
gebleken, is een enquête uitgevoerd om te inventariseren 
waar de behoefte ligt van startende ondernemers in Venlo. 
Op basis van deze uitkomsten is besloten om naast de 
jaarlijkse Startersdag het aanbod voor starters in Venlo uit 
te breiden met een fysiek en digitaal platform, dit alles 
onder de vlag van Sterk van Start. Dit concept is in 2017 
uitgewerkt en getoetst bij ondernemers.

Sterk van Start wordt momenteel in de markt gezet als hét 
platform voor ondernemerschap en starters in Venlo. De 
toegevoegde waarde zit hem niet zozeer in het krijgen van 
alle belangrijke informatie, waarin uiteraard ook voorzien 
wordt, maar met name in het coachende aspect daar Sterk 
van Start bemiddelt tussen starters en reeds gevestigde 
ondernemers om zo een sterke bijdrage te leveren aan het 
opbouwen van een gericht en essentieel netwerk. 
Uitgangspunten zijn het aanbieden van één punt, zowel 
online als fysiek, waar de starter zich kan begeven om alle 
informatie en hulp te krijgen die nodig is om succesvol 
een onderneming op te zetten. Aandachtspunten zijn het 
vergeven van alle benodigde informatie, het opbouwen 
van een (partner)netwerk en daarmee het opbouwen van 
een community die de starter in Venlo helpt om een snelle 
start te maken en de kans op succes te vergroten. Venlo 

Partners heeft hiervoor de handen ineen geslagen met 
de gemeente en Rabobank Venlo. Het doel is om Sterk 
van Start in tweede helft 2018 actief te gaan vermarkten.

Franchise-events
Kijkend naar de twee edities in 2016, met als uitkomst 
vier nieuwe zaken in de binnenstad, mag er gesproken 
worden van een succesvol concept. De initiatiefnemers, 
het Acquisitieteam binnenstad van de Gemeente 
Venlo en Venlo Partners, hopen deze lijn door te zetten. 
Ook in 2017 is er weer een succesvolle editie van het 
Franchise-event georganiseerd. Met het aantrekken 
van vernieuwende concepten wil Venlo de positie van 
de binnenstad in de Euregio versterken. De afgelopen 
jaren heeft de binnenstad al een ware metamorfose 
doorgemaakt. Echter, elk concept dat meerwaarde biedt 
is een welkome aanvulling.

Acquisitie
Als onderdeel van het uitvoeringsplan detailhandel is 
een van de sporen het intensiveren van de acquisitie 
naar nieuwe detailhandel- en horecabedrijven door de 
binnenstad van Venlo op de kaart te zetten bij regionale, 
nationale en internationale bedrijven. Doelstelling is om 
de gevolgen van het veranderende consumentengedrag, 
daling van bestedingen en concurrentie van internet het 
hoofd te bieden en leegstand in winkelstraten tegen te 
gaan.
Tot medio 2017 werden deze werkzaamheden door 
de gemeente Venlo uitgevoerd, in de persoon van 
Ad Pollux. De werkzaamheden werden in de tweede 
helft voortgezet, maar dan in een zzp-functie bij 
Venlo Partners. Naast de rol als de acquisiteur is hij 
ook intermediair tussen belanghebbenden zoals 
(gevestigde en startende) ondernemers, vastgoedsector, 
investeerders en andere organisaties die een belang 
hebben bij een goed functionerende binnenstad.

De werkzaamheden m.b.t. acquisitie vanuit Venlo 
Partners zijn:

• Contacten met nationale en internationale   
 bedrijven
• Relatiebeheer met de vastgoedsector
• Relatiebeheer overige organisaties en bedrijven
• Bezoeken relevante beurzen, congressen en  
 netwerkbijeenkomsten
• Franchisenemers zoeken voor diverse formules /  
 Eerste aanspreekpunt starters                                                     
• Voorbereiding op acquisitie 2018, Binnenstad  
 Venlo Next Step

Hieronder een overzicht van alle nieuwe concepten in de binnenstad tot en met december 2017:

• Only - Vleesstraat 
• Mooi - Vleesstraat
• Primera - Maasstraat
• Pepernoten pop up - Maasstraat (tijdelijk) 
• Happy Italy – Oude Markt (open 1e kwartaal 2018)
• Fietsenwinkel.nl – Prinsessensingel
• Hardloopcentrum - Koninginnesingel
• Bonaparte – Parade
• Fashion & more – Parade
• Nobs & Wellies – Parade
• Curated by Marie – Parade
• Scharrel en Schuim - Oude Markt
• Lekker Ruiken – Gasthuisstraat
• Doppio Espresso -  Kwartelenmarkt / Jodenstraat (open 1e kwartaal 2018)
• Kath Fashion – Jodenstraat
• Pand 9 – Jodenstaat
• Roemerhuis - Kwartelenmarkt (doorstart / bedrijfsovername)
• Jacqueline de Young – Lomstraat
• Vila – Vleesstraat
• Pure Fashion - Klaasstraat

Artikel in Citylife na bekendmaking Sterk van StartCollectieve communicatie
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Het doel binnen de programmalijn Venlo Winkelstad is het 
bereiken van meer bezoekers(NL/D) uit de eigen stad en 
regio die de binnenstad herontdekken. Onderstaand een 
selectie van allerlei activiteiten die hebben plaatsgevonden 
in 2017 en bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Schoon, heel en veilig
Reclamebelasting wordt geheven op reclame-uitingen die 
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. De gemeentelijke 
verordening bepaalt wie belastingplichtig is. Meestal zijn 
dat die ondernemingen die het meest belang hebben bij 
de openbare aankondiging.
De opbrengst van de reclamebelasting is bedoeld 
voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van 
leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander 
publiek belang in het vastgestelde gebied. In nauw 
overleg met Venlostad.com bepaalt Venlo Partners hoe de 
collectieve middelen besteed worden. Een gedeelte van de 
middelen wordt ingezet voor marketing in de binnenstad. 
In 2017 zijn de middelen in grote lijnen als volgt besteed.

Straatoptredens
In 2017 kwam een einde aan het fenomeen 
“Astebleefconcert” omdat de opdracht vanuit 
de gemeente geen vervolg kreeg. Ondanks deze 
bezuiniging lukte het Venlo Partners toch om een 
vanuit de reclamebelasting een aantal concerten op 
vitale plekken in de binnenstad te ondersteunen. Ook 
werden er 12 optredens van steltloopsters in het centrum 
georganiseerd. Het Zomerorkest Nederland verzorgde een 
fantastisch concert op de Markt. 
      
KVU (Keurmerk veilig uitgaan) en CHO 
(collectieve horeca ontzegging)
Er zijn in 2017 minder horeca-ontzeggingen voor personen 
ingesteld. De ontzeggingen worden gedeeld met de 
kasteleins in Venlo en moeten zorgen voor een veiliger 
uitgaansleven. Venlo Partners beheert de website en 

heeft aan de wieg gestaan van de totstandkoming 
van de collectieve horeca-ontzegging. VP werkt daarin 
samen met Gemeente, Politie, Koninklijke Horeca en 
Openbaar ministerie. Horecaondernemers kunnen 
met een persoonlijke code inloggen op de website met 
ontzeggingen.

Veilig Ondernemen
Venlo Partners maakte eind 2017 weer een begin met de 
cursussen bedrijfshulpverlening voor ondernemers en 
hun personeel in de binnenstad. Ook zijn er contacten 
gelegd met de bibliotheek voor het samen organiseren 
van reanimatie trainingen. Dat moet leiden tot een betere 
dekking van AED apparaten in de stad. Het winkelcentrum 
is inmiddels weer twee What’s app groepen rijker. Met dit 
instrument kunnen ondernemers elkaar waarschuwen als 
er verdachte figuren rondlopen. Daar wordt regelmatig 
gebruik van gemaakt. Er is tevens regelmatig contact met 
de beide wijkagentes. Een bijzondere actie in 2017 was het 
vervangen van ramen in een café in de binnenstad waar 
het vermoeden bestond dat er een motorclub infiltreerde. 
Dit gebeurde op verzoek van de gemeente waarbij Venlo 
Partners een bemiddelende rol speelde.
  
Graffiti 
In 2017 is in totaal twaalf keer bij Venlo Partners melding 
gemaakt van graffiti in het centrum. VP zorgt ervoor dat 
de graffiti vervolgens snel wordt verwijderd. Mede dankzij 
deze consequente aanpak en lange adem is het centrum 
van Venlo al jaren de minst door graffiti aangetaste 
binnenstad van Limburg. 

Extra promotie winkels Centrum Oost
In april is een Lente-event opgezet met de ondernemers 
van de Klaasstraat. Toenemende leegstand en discussie 
over openingstijden dreigden de samenwerking 
te ondermijnen. De sluiting van de Arsenaal 
parkeergarage, waardoor de looproute van de traditionele 
Klaasstraatbezoeker via de Parade wegviel, zorgde voor 
een daling van de omzetten. 
Venlo Partners organiseerde een voorjaarevenement 
waarin het accent kwam te liggen op het gebruik maken 
van de adressenbestanden van ondernemers en reclame 
via de social media. 

Venlo 
Winkelstad

Uit de folder van de Lente-actie in de Klaasstraat

Terugkom 
akties

Tot snel 
in de 
Klaasstraat!

10% kassakorting

Leonardo
Mode

Rémy
Schoenen
10 euro korting bij 
besteding vanaf 79 euro.

Xie
Eyewear
Je ontvangt bij aankoop 
van een zonnebril een flesje 
Möller omega 3 levertraan 
cadeau.

Livera
7,50 euro korting bij 
aankoop vanaf 35 
euro. Niet geldig i.c.m. 
andere acties.

Munnichs
Bij iedere aankoop een 
leuke attentie cadeau.

Carrièra 
Damesmode
Cadeaubonnen (6 april 
actie) twv € 10,- zijn te 
besteden van 7 april t/m 
30 april 2017.

Pure Boho
Fashion
Bij aankoop van Hot Lava 
kleding ontvangt u een 
Hot Lava armband t.w.v. 
€19,95 cadeau.

Vier de Lente
in de Klaasstraat!
Donderdag 6 april van 16u - 21u

KVU systeem
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Promotie Duitse bezoekers op het station
De meeste Duitse bezoekers komen met de auto naar de 
stad. Maar er komen er ook veel met de trein. Om hier 
meer aandacht aan te besteden en deze bezoekers eens 
te verrassen werd in een gezamenlijke actie met 2 Brüder 
koffie geserveerd aan de bezoekers die uit het station 
kwamen. Als gastvrijheidsactie was het zeer geslaagd, de 
bezoekers waren aangenaam verrast. Maar het nevendoel, 
tellen hoeveel Duitsers er uit de trein stappen, ging die 
dag niet omdat bleek dat er vanwege een storing alleen 
bussen reden.

Een warm welkom voor nieuwe inwoners  
In januari werd samen met de gemeente Venlo een 
plan opgepakt om nieuwe inwoners van de stad op een 
ludieke manier welkom te gaan heten. Begin april werd 
op een zaterdag een ludiek filmpje opgenomen waarin 
we inwoners van de stad oproepen suggesties te doen 
om nieuwe stadgenoten welkom te heten. Dit resulteerde 
in een zeer geslaagd promofilmpje, waarin naast diverse 
ondernemers, culturele instellingen ook het burgemeester 
en enkele wethouders aan deelnamen. De oproep ging 
op Facebook en bereikte maar liefst 66600 mensen. Op 
basis van deze oproep is input van bewoners verzameld 
over hoe de gemeente dit in kan gaan regelen. In 2018 
wordt daadwerkelijk een dag georganiseerd voor de 
nieuwkomers waarin deze input verwerkt is. 

Straatinitiatieven     
In de reclamebelasting is ruimte voor ondersteuning 
van winkelstraatinitiatieven. In 2017 is er zes keer gebruik 
gemaakt van deze regeling. Voor de volgende initiatieven 
is een budget beschikbaar gesteld:

• Vastelaovesmert
• Modeshow Schinkegilde
• Stationsplein (actie)
• Prônke Klaasstraat
• Lente-shoppen op de Klaasstraat

Collectieve communicatie
Maandelijks verschijnen er Venloverwöhnt pagina’s 
in de Duitse media. In de deelstaten grenzend aan 
Noord-Limburg verschijnen 3 grote dagbladen: de 
Rheinische Post, Westdeutsche Allgemeine Zeitung en de 
Westdeutsche Zeitung. Stuk voor stuk grote bladen met 
een gezamenlijk oplage van plm. 825.000 exemplaren. 
Ter vergelijking Nederlands grootste krant de Telegraaf 
heeft een oplage van 460.000 stuks. Samenwerking met 
de Duitse acquisiteur van de kranten heeft ertoe geleid 
dat de Venlose advertenties op een spread verschijnen. De 
redactionele ruimte op deze pagina’s (ongeveer de helft) 
wordt ingevuld door Venlo Partners.

In samenwerking met Tref, Leurs, Maasboulevard, de 
Binnenstad en 2 Brüder werden in 2017 acht spreads 
gemaakt in zowel Dagblad de Limburger als ViaVenlo 
(de opvolger van E3 Journaal). In de zoektocht naar een 
nieuwe mogelijkheden in de Duitse media zijn in het 
voorjaar 4 x 2 weken advertorials geplaats op Rheinische 
Post online. Ook hier werd het advertentiemateriaal 
aangeleverd door de deelnemende partners, terwijl Venlo 
Partners voor de redactionele invulling zorgde.

De verwachting is dat adverteren in gedrukte media steeds 
meer plaats moet maken voor online. Het verkennen van 
de Duitse markt is lastig, ook al omdat Duitsland nog een 
flinke achterstand heeft op Nederland als het gaat om 
online marketing. Eind 2017 is daarom gestart met het 
ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke strategie, die 
naast print focus gaat leggen op digitale communicatie en 
marketing. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt en gestart.  

Communicatie middels nieuwsbrieven
In 2017 is tien keer een fysieke nieuwsbrief bezorgd bij 
alle ondernemers, gemeenteraad en andere partners. 
Daarnaast verstuurt Venlo Partners in samenwerking 
met Venlostad.com een á twee keer per maand per mail 
mededelingen over de binnenstad naar ondernemers 
in de binnenstad. De inhoud varieert van actualiteiten, 
nieuwe winkels, belangrijke dagen tot aankondigen van 
evenementen of cursussen. Ook de gemeente en grote 
evenementen als Venloop maken graag gebruik van deze 
online nieuwsbrief.

Ondersteuning evenementen
In de binnenstad vinden regelmatig evenementen 
plaats. Bij grote evenementen waar de ondernemers in 
de binnenstad geen direct belang hebben, of last van 
ondervinden is Venlo Partners de instantie die partijen 
bij elkaar brengt om gezamenlijk het merk Venlo op een 
positieve manier uit te dragen. Denk aan de Venloop of 
Boetegewoeëne Boete Zitting.

Winkeliers of straatverenigingen organiseren regelmatig 
kleinschalige evenementen als modeshows. Deze eerder 
genoemde straatinitiatieven, worden ondersteund met 
een financiële bijdrage en waar nodig en wenselijk in 
organisatie van het evenement.

Ook zijn er evenementen waar alle ondernemers in de 
binnenstad direct of indirect bij betrokken zijn, die worden 
georganiseerd door Venlo Partners en worden bekostigd 
uit de opbrengsten van de reclamebelasting zoals Winter 
in Venlo, Vastelaovesmert, optredens muzikanten en 
straattheater op zondagen en feestdagen.
 
Aankleding
Een heel belangrijk onderdeel van festiviteiten is het 
beeld van de stad, en dus de aankleding en de beleving. 
Als er wat te vieren valt dan moet dat ook zichtbaar zijn. 
Zo gaat er in de feestmaanden veel tijd en geld om in de 
verlichting en andere aankleding van de stad. Ieder jaar 
wordt er een stukje méér verlicht, zoals afgelopen jaar het 
Mgr.Nolensplein, de Keulse Poort met Limburgs Museum 
en het Flujasplein. Dankzij een extra impuls van de 
gemeente om de aantrekkelijkheid van de oostzijde van de 
binnenstad te verbeteren werd het mogelijk om geplande 
investeringen naar voren te halen. Zo was in 2017 de hele 
Koninginne- en Prinsessesingel verlicht, kreeg het plein 
rondom het museum en de entree van de Parade extra 
licht. De kerstboom voor het stadhuis wordt sinds 2015 
betaald door Venlo Partners. Naast de kerstbomen op de 
Markt en Parade, zorgt Venlo Partners voor de versiering 
van de karakteristieke panden in de stad. Dit jaar als 
extra ook een prachtig versierde kerstkrans op de Parade, 
gekoppeld aan een foto win-actie. Deze kwam dan ook 
veelvuldig voorbij op Facebook en Instagram.

In 2014 heeft Venlo Partners de stad volgehangen met 
Beste Binnenstad-vlaggen. Dit initiatief is inmiddels 
overgenomen door o.a. Venloop, BBZ/Jocus en 
Zomerparkfeest. Venlo Partners coördineert deze acties. 
Venlo Partners beschikt over partytenten, spandoeken en 
beachflags die bij diverse evenementen kunnen worden 
ingezet.

Sneeuw ruimen in de winkelstraten
Bij sneeuwval en bijbehorende gladheid zorgt de gemeente 
alleen nog voor het sneeuwvrij houden van doorgaande 
fietsroutes in het centrum. Venlo Partners zet op afroep 
sneeuwruimers in om de binnenstad schoon en veilig te 
maken voor de bezoekers. In de decembermaand is de 
veegploeg slechts 1 x ingezet.
    
Free Wifi
In 2012 werd begonnen met free wifi in de binnenstad. Er 
is gekeken naar de doelgroep die het meest gebruik maakt 
van wifi: de studenten en de bezoeker op terrassen. De 
horecazaken gingen ook vrij snel wifi ín de zaak aanbieden. 
Het werd heel snel interessant, maar de ontwikkelingen 
gaan snel en de individuele bezoeker kan inmiddels vrijwel 
overal, zonder extra kosten online. Het contract met Ziggo 
werd beëindigd. 

Bijscholing
In juni heeft Venlo Partners een retailsafari georganiseerd 
naar Rotterdam, waar Caroline de Jager 25 ondernemers 
uit de binnenstad per fiets een rondleiding gaf door de 
Rotterdamse binnenstad. Kijkend naar elementen uit 
Schoon, Heel en Veilig maar ook vernieuwende horeca en 
Retail concepten. Ook in 2018 staan er weer een aantal op 
de planning. Onder het hoofdstuk veilige binnenstad werd 
in het najaar gestart met een nieuwe cyclus cursussen BHV 
(Bedrijfs-Hulp Verlening).

De Nieuwe Winkelstraat
De Nieuwe Winkelstraat is een project, gebaseerd op 
het landelijke initiatief van de Rabobank, lokaal in 
samenwerking met In Retail, Gemeente Venlo, Venlo 
Partners, Venlostad.com en een aantal andere partners in 
de binnenstad zoals vastgoedpartijen, retailers en horeca. 
Binnen dit project is gekeken naar een lange termijn visie 
voor de stad, een toekomstbestendig plan. Hier is gekeken 
naar allerlei trends, must-haves en initiatieven zoals Big 
Data, Gastvrijheidsprogramma’s en aankleding van de stad. 
Om er even eentje uit te lichten nemen we Big Data als 
voorbeeld. Venlo Partners heeft zitting in een werkgroep 
met onder andere Den Haag, Arnhem, en Roosendaal om 
in een pilotproject te onderzoeken welke informatie er zoal 
beschikbaar is, hoe die ingezet wordt en hoe deze gegevens 
als (hanteerbare) basis kunnen dienen voor allerlei 
marketing- en communicatietools. Te denken valt aan 
mobiele toepassingen als app’s, agenda’s, shoppingroutes 
of loyaliteitsprogramma’s.

De Nieuwe Winkelstraat en aansluitend de 
RABO Minimaster
In het kader van landelijk initiatief De Nieuwe Winkelstraat 
organiseerde Rabobank in samenwerking met Venlo 
Partners en gemeente een lezingencyclus met landelijk 
bekende Retail deskundigen. Twintig deelnemers werden 

geselecteerd om 8 cursusavonden bij te wonen. Daarbij 
is gekeken naar een evenredige vertegenwoordiging 
van alle belanghebbenden. Na afloop van deze sessies 
heeft er een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden waar 
de ondernemers uit de binnenstad de ervaringen van de 
deelnemers kregen uitgelegd en waarin de gezamenlijke 
visie gepresenteerd werd. Vervolgens zijn er weer een 
aantal sessies geweest in de kleinere setting om te komen 
tot een concreet toekomstplan. Dat plan wordt op dit 
moment uitgewerkt en tweede helft 2018 voorgelegd bij de 
raad. 
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Meten is weten
Sinds de zomer van 2016 is een 
passanteninformatiesysteem operationeel in het centrum 
van Venlo. Op 18 plaatsen in winkeletalages hangen wifi-
telpunten waarmee bezoekers kunnen worden geteld. 
Locatus geeft een betrouwbaarheid van 97% bij het 
berekenen van passanten en unieke bezoekers. Vanaf 1 
september 2016 wordt er daadwerkelijk geteld. Het jaar 
2017 is voor het eerst een vol kalenderjaar geteld. Venlo 
Partners beheert het systeem en maakt met regelmaat 
analyses van de cijfers. Venlo Partners beschikte in 2017 
ook over de bezettingscijfers van de parkeergarages en 
-terreinen. 

De realtime passanteninformatie geeft antwoord op 
vragen als:
• Welke delen van het centrum zijn populair/minder  
 populair, en hoe verandert dit?
• Wat is de invloed van evenementen op de drukte  
 in de stad?
• Hoe ziet het druktebeeld in de loop van een week  
 eruit?
• Hoeveel bezoekers trekken de koopavond en de  
 koopzondag?
• Hoe presteert een winkel in vergelijking met  
 passanten die voorbij komen?

Venlo Partners en Gemeente Venlo gebruiken de 
cijfers van Locatus voor acquisitiedoeleinden en om 
ondernemers te informeren met basisgegevens over 
druktebeeld in hun straat en de stad als geheel. In 
combinatie met hun omzetcijfers geeft dat waardevolle 
aanvulling op toekomstprognoses.

In 2017 zijn er een aantal aanpassingen gedaan en is een 
telpunt toegevoegd. Er is regelmatig overleg met Locatus 
om de locaties en de opstelling van de telpunten te 
verbeteren. Het gevolg daarvan is dat de tellingen soms 
gecorrigeerd moeten worden. 
Toch is het instrument succesvol gebruikt om informatie 
te geven over druktebeelden op verschillende locaties 
en tijdstippen. Maar ook om ervaringen van bijvoorbeeld 
ondernemers daadwerkelijk te kunnen toetsen. 

Bezoekers in 2017
In 2017 trok de stad ruim 12,2 miljoen bezoekers. Daarvan 
kwam 21% op zaterdag, 17% op zondag en 14% op de 
donderdag.

In de top 25 staan 6 Duitse feestdagen. De andere 
dagen zijn zaterdagen, waarbij festiviteiten als carnaval 
en Venloop voor uitschieters zorgen. Er zit één gewone 
zondag in de top 25.

Businessplan op 1 A4 voor Venlo

De telpunten in de binnenstad

Top 25 zaterdagen

Stijgende drukte op een zaterdag in 2017
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Het druktebeeld van de stad is heel divers. In de Duitse 
hoek komt de bezoekersstroom al heel vroeg op gang 
terwijl op de Vleesstraat de drukte pas 2 uur later op 
gang komt. Op de Parade, het uitgaanscentrum, komt de 
bezoekersstroom pas na een piek rond het middaguur 
weer op gang om 19:00 uur. Vanaf 22:00 uur stijgt het 
aantal passanten fors om na 01:00 weer af te nemen. In 
de afbeelding zijn de passantencijfers te zien van een 
willekeurig gekozen zaterdag van de telpunten op de 
Gelderse Poort en bij modezaak WE op de Vleesstraat.

Hoe lang blijven onze bezoekers?
Op 27 februari was het volop carnaval in de binnenstad. 
Het is de dag van de grote optocht, het was mooi weer 
en de verblijfsduur van de bezoeker was 92 minuten. Op 
11 december was het koud en guur en bleef de bezoeker 
niet langer dan 55 minuten in de stad. Over het hele jaar 
genomen is verblijft de bezoeker ruim 70 minuten in de 
stad. De cijfers zijn afkomstig van de 18 WIFI telpunten 
van Locatus in de binnenstad. Regelmatig zullen 
bezoekerstrends naar buiten gebracht worden via een 
nieuwsbrief.

Biz-Vastgoed
Ook zijn in 2017 in het streven naar een investeringsfonds 
voor vastgoedeigenaren goede stappen gemaakt. Er 
is een gebiedsbepaling gedaan (gelijk aan gebied 
reclamebelasting) en de procesgang is bepaald in overleg 
tussen gemeente, Venlo Partners en vastgoedeigenaren. 
Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers ervoor gekozen 
om niet overhaast een BIZ-vastgoed op te richten. Een 
draagvlakmeting is van doorslaggevend belang en in 
de gesprekken is de wens uitgesproken om dit traject 
zorgvuldig te doorlopen. 

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een Vereniging 
van Vastgoedeigenaren Venlo. In 2018 zal duidelijk worden 
of er voldoende draagvlak voor een investeringsfonds (BIZ). 
De VVEV gaat in haar beleidsvisie de onderstaande vier 
kernprogrammapunten volgen.
 

1. Levendige en gastvrije binnenstad:
Het vergroten van de levendigheid in de binnenstad en 
verbeteren van het imago en de leefbaarheid van de 
stad, waardoor de attractiviteit toeneemt voor bewoners, 
bezoekers en bedrijven.
 
2. Binnenstad om in te wonen:
De binnenstad ontwikkelen tot een stedelijk woonmilieu 
dat meer inwoners aantrekt. In 2017 verscheen een eerste 
aanzet om Wonen boven Winkels een nieuwe impuls te 
geven.
  
3. Verbonden binnenstad:
Een aantrekkelijk en duurzaam ingerichte openbare 
ruimte met goede verbindingen en met een goed 
evenwicht tussen voetganger, fietser, openbaar vervoer 
en bereikbaarheid met voldoende parkeerruimte voor de 
auto.
 
4. Bedrijvige binnenstad:
Realiseren van een binnenstad, die een gewilde 
vestigingsplek is voor ondernemers op alle niveaus (van 
landelijke bedrijven tot lokaal MKB).
De VVEV werkt verder aan het plan dat onder deze vier 
kernprogrammapunten komt te liggen. Venlo Partners is 
regelmatig in gesprek met het bestuur van de vereniging. 

Reclamebelasting 2017
Het jaarplan voor 2017 is in overleg met Venlostad.com 
in het najaar van 2016 vastgesteld. Gekozen is voor een 
strategie om het centrum duidelijker te vermarkten. 
Naast de vaste kosten voor schoon, heel en veilig zetten 
we nadrukkelijk in op het trekken van meer bezoekers 
naar het centrum. Dit moet een gunstig economisch 
effect tot gevolg hebben. We zetten daarom ook meer in 
op zichtbaarheid, attractiviteit en gastvrijheid. Eind 2017 
kreeg Venlo Partners het bericht dat er een nabetaling 
zou volgen over voorgaande jaren. Deze bedragen zullen 
gereserveerd worden. 

Begroting Reclamebelasting 2017
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De kernboodschap van Venlo Studentenstad is Binden, 
Boeien en Behouden. En dat met een duidelijke focus 
op hoogopgeleide kenniswerkers. Het talent van de 
toekomst. Om dat bereiken is door Gemeente Venlo, 
in nauwe samenspraak en met inbreng van met Venlo 
Partners, Onderwijsinstellingen, woningstichtingen 
en het studentenservicepunt een meerjarenplan in de 
gemeenteraad gebracht. 

We willen Venlo bij studiekiezers al vroeg op het netvlies 
hebben als een stad met een gevarieerd aanbod aan 
opleidingen die in combinatie met alle faciliteiten de 
moeite is om te overwegen als studieplek, en uiteindelijk 
woonplaats. Vanaf de oprichting van Venlo Partners 
in 2009 is de programmalijn studentenstad belangrijk 
geweest. Venlo heeft immers de ambitie om op termijn uit 
te groeien tot een echte studentenstad. 

In de afgelopen jaren zijn er veel doelen gerealiseerd. 
Activiteiten die in het begin door Venlo Partners 
geïnitieerd werden en ook zelf uitgevoerd werden zijn 
door de markt overgenomen. Denk daarbij aan de enorme 
uitbreiding van het aanbod aan studentenkamers of de 
activiteiten van Checkpoint. 

Venlo Partners blijft de komende periode een duidelijke rol 
spelen bij: 

• Vermarkten van Venlo Studentenstad
• Meer relevante activiteiten en evenementen  
 aanjagen voor studenten
• Aanbod van stages, werk en banen verbeteren  
 en de koppeling leggen met het bedrijfsleven.

Communicatie met studenten
Het merk Venlo Studentenstad is aan een volgende 
fase begonnen. Het aantal studenten is sterk gegroeid 
en wie door Venlo loopt hoort allerlei vreemde talen. 
In 2017 is gewerkt aan een online-communicatietool 
met een bijpassende app speciaal voor studenten. 
Deze werd in augustus gepresenteerd tijdens de 

introductiedag. Studenten kunnen op CheckVenlo alle 
belangrijke informatie vinden als het gaat om studeren, 
maar ook wonen, werken, leven en genieten in Venlo. 
Sportmogelijkheden, korting en meer.

Dankzij de samenwerking tussen Venlo Partners, 
gemeente en onderwijsinstellingen in Venlo (Fontys, HAS, 
UM en Gilde Opleidingen) is er nu één overzichtelijk 
communicatiekanaal voor het opleidingsaanbod, 
algemene informatie en activiteiten voor studenten in 
Venlo. Checkpoint zit aan tafel als studentenservicepunt, 
waar de student terecht kan voor alle vragen omtrent 
studeren in venlo: wonen, verzekeringen, activiteiten, 
vervoersmiddelen. De meerwaarde van het platform 
voor de scholen is dat we niet alleen informatie geven 
die praktisch maar aard is, maar we ons ook sterk richten 
op de beleving van de stad. Hoe leuk het is om hier te 
studeren. Daarnaast lopen voor de scholen natuurlijk de 
eigen campagnes door, gericht op de opleidingen. Beide 
versterken elkaar.

Het doel van de samenwerkende partijen bij Venlo 
Studentenstad is meerledig: 

• Meer studenten die kiezen voor een opleiding in  
 Venlo (MBO, HBO en WO);
• Meer studenten die naast het volgen van een  
 opleiding in Venlo zich hier tijdens de studie  
 ook gaan vestigen;
• Meer studenten die na de studie kiezen voor  
 Venlo om te gaan wonen, recreëren en werken;
• Meer naamsbekendheid voor Venlo als   
 studentenstad;
• Gezamenlijk ontsluiten wat we als stad te bieden  
 hebben aan opleidingen;
• Gezamenlijk ontsluiten wat we als stad te bieden  
 hebben naast de opleiding, uitgaan, cultureel  
 aanbod, huisvesting; Met als uiteindelijk doel dat  
 de student een te gekke tijd heeft in Venlo.
• De studentenservice integreren en zo alles op één  
 platform aanbieden.

Venlo
Studentenstad

De app Check Venlo

Citymarketingdoelstelling Venlo 
Studentenstad
Eén van de belangrijkste doelstellingen van 
de gemeente Venlo en Venlo Partners als 
Citymarketingorganisatie is: Het boeien en binden 
van jongeren en ( jonge) hoogopgeleiden. Het mag 
duidelijk zijn dat het zijn (en het laten zien) van een 
aantrekkelijke studentenstad met mogelijkheden 
voor een daaropvolgende carrière van groot belang 
is. Daarin zal Venlo Partners ook in de toekomst 
een belangrijke rol vervullen. Het doel is om ervoor 
te zorgen dat Venlo door een onderscheidend en 
pakkend imago ervoor zorgt dat de stad  hoger 
opgeleiden aan zich bindt. Op deze manier gaan 
we de vergrijzing tegen en blijven we ons door 
ontwikkelen als regio. Bewoners en bezoekers 
boeien en binden, en uiteindelijk zorgen voor een 
gezonde economie van de regio.

Resultaten CheckVenlo online platform
Hierboven kort de resultaten weergegeven van het 
platform. Om een vergelijking te kunnen maken is gekeken 
naar het half jaar na lancering en het eerste half jaar van 
2018.
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Conclusie is dat het aantal gebruikers van het platform 
omhoog gaat, net als het aantal app gebruikers. Dit gaan 
we in 2018 verder uitbreiden met een aantal gerichte 
activatie-acties, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat 
alle Venlose studenten zich aansluiten bij CheckVenlo om 
zo over zeer relevante data te kunnen beschikken en in te 
zetten.

Studentenmonitor
De belangrijkste ontwikkeling in het laagdrempelig maken 
van de studentenpas voor studenten HBO en WO was het 
digitaliseren ervan. Op 24 augustus 2017 hebben Venlo 
Partners, Gemeente Venlo, Servicecenter Checkpoint, 
Fontys, Has en UM daarom de CheckVenlo app gelanceerd 
met ingebouwde studentenpas.

De studentenmonitor heeft op dit moment 2363 
ingeschreven studenten. Daarvan kennen we woonplaats, 
studie en contactgegevens zoals e-mailadres. De 
onderwijsinstellingen hebben een toezegging gedaan 
voor het gezamenlijk in de markt zetten van deze app voor 
minstens drie jaar zodat het aantal gebruikers fors gaat 
toenemen. Het marketingbudget is met deze instellingen 
afgestemd.

Eind 2017 is de laatste hand gelegd aan een 
gepersonaliseerd gedeelte per student waarin hij of zij 
banen en stageplekken kan beheren. Het koppelen van 
de data van studenten aan bedrijven in de regio was 
de laatste en meest belangrijke stap. Na lancering van 
de app is er een workflow opgezet om dit mogelijk te 
maken. De belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven 
zelf hun vacatures kunnen managen en dat ze worden 
doorgezet naar studenten die bij het profiel passen. Iedere 
ondernemersvereniging of overkoepelende organisatie 
kan in 2018 een eigen pagina op haar website zetten 
waarin ondernemers vacatures kunnen aanmelden. 
Die worden door ons geredigeerd en aangeboden aan 
studenten. 

Uiteindelijk zit er een klein verdienmodel achter het 
systeem waardoor het redigeren ook bekostigd kan 
worden. De kosten zullen echter dusdanig laag zijn 
dat het bedrag niet opweegt tegen het direct kunnen 
communiceren met studenten die voldoen aan het profiel. 
Ondernemend Venlo heeft de wens uitgesproken om een 
aantal bedrijven, die onder haar hoede vallen, in een pilot-
omgeving aan te sluiten en ervaringen op te halen. Dit 
wordt in 2018 verder uitgewerkt.

Onderstaand de eerste resultaten van de App. Ook hier een 
vergelijking tussen tweede helft 2017 en eerste helft 2018.
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Met goede artikelen in landelijke, Duitse en lokale en 
regionale media (zowel online als print) belichtten we de 
mooiste aspecten van Venlo. Vaak zijn dit combinaties van 
redactionele stukken, evenementen, de algehele kalender 
van de stad en collectieve advertenties met partners.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

• Collectieve communicatie met vaste delegatie  
 van grotere partijen in Venlo: Beej Benders, 2  
 Brüder, Berden, Leurs, Tref en Binnenstad.   
 Vorm: print en online advertenties en artikelen op  
 diverse thema’s
• Samenwerking met Citylife d.m.v. vaste pagina  
 voor evenementen en thematisch pagina’s   
 rondom diverse onderwerpen;
• Samenwerking met Navenant d.m.v. vaste pagina  
 voor evenementen en thematisch pagina’s   
 rondom diverse onderwerpen;
• Campagne op RP online, gericht op branding van  
 de shopping mogelijkheden in Venlo.

Publiciteit

Evenementenpagina in Citylife

We benutten de diverse ontmoetingsplekken in de 
binnenstad en daarbuiten, comgressen en partners voor 
de promotie van Venlo door middel van het geven van 
informatie- en promotiemateriaal zoals plattegronden, 
cityguides, activiteitenkalenders en themaboekjes zoals 
Winter in Venlo. Daarnaast werken we actief samen 
met ondernemers om deze materialen actief onder de 
aandacht te brengen van bezoekers en toeristen.

Enkele voorbeelden:
• Citymaps met plattegrond en samenvatting Venlo  
 in drie talen;
• Kalender met belangrijke data op poster voor alle  
 ondernemers;
• Winter in Venlo boekje met daarin alle activiteiten  
 in Venlo tijdens de winterperiode.

Promotie
Snackmobiel 
Venlo heeft een goede naam op culinair gebied. Maar 
hoe maken we dat zichtbaar in de binnenstad? Sinds 
2017 is er een snackmobiel, een promotiewagen geheel 
in Venloverwelkomt stijl die in 2017 diverse keren werd 
ingezet voor promotionele activiteiten op het gebied van 
food. Al snel werd de wagen ook ingezet voor andere 
promotieactiviteiten zoals:

• Stadplattegronden in de binnenstad
• Zonnebrillen tijdens de Venloop
• Appels ter promotie van Venlo Studentenstad bij  
 de scholen

Programma- en campagneboekje Winter in Venlo 2017

Winter in Venlo
Evenementen programma
1 december t/m 7 januari 2017-2018

Snackwagen inzet voor Lamers Banketbakkerij
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Relevant én 
leuk: Venlo
in cijfers

101.127
inwoners

rapportcijfer
geluk
wat hoger ligt dan het landelijke
gemiddelde (Atlas 2017)landelijk gemiddelde is 41,7 jaar

 

5,4%
werkloosheid
4,9% landelijk (2017)

2x zo hoog
op culinaire 
kwaliteit
als het landelijke gemiddelde (Atlas, 2017)

Venlo scoort

2706 nieuwe 
binnenlandse 
vestigingen 
in Venlo
(2016)

(2016)

1520 nieuwe 
buitenlandse 
vestigingen 
in Venlo

(2016)

595 zaken opgericht
520 zaken gesloten

 46.833
woningen

7,8

43,4 jaar
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Jaarrekening
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