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Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van de Stichting
Ondernemersfonds Wageningen (SOW) in 2018.
Het eerste jaar van de nieuwe centrummanagers Ilonne Bongers en Robert Frijlink is
volgens het SOW bestuur goed verlopen. Door de managers is de verbinding met de
verschillende partijen in de stad gezocht en zijn alle reeds bestaande evenementen tegen
het licht gehouden. Ook is de Proef Wageningen Cadeaubon succesvol geïntroduceerd.
Naast de activiteitenkalender, waar in dit verslag een beknopte samenvatting van te
vinden is, zijn er door het SOW bestuur samen met de centrummanagers verschillende
zaken aangepakt en besproken.
Een streven van het bestuur blijft om als SOW voor alle deelnemers zichtbaar en
aanspreekbaar te zijn, dit doen we door:
•
•
•
•
•

Maandelijkse nieuwsbrief
Whatsapp groep binnenstad
Facebook ledenpagina voor Wageningen Centrum
Inloopkwartier tijdens vergaderingen SOW bestuur
Goed idee formulier

De communicatie van het SOW heeft zich in 2018 meer toegelegd op social-media zoals
Facebook en Twitter. De advertentiekosten in de papieren media zijn afgenomen; bij
elke evenement wordt aan de hand van de doelgroep van dat evenement bekeken hoe
breed dit ingezet wordt.
Het SOW bestuur merkt dat er door de maandelijkse koopzondag ( en de kosten die dat
met zich meebrengt) een extra druk legt op de te besteden reclamebelasting. De
ondersteuning van € 25000,00 door de gemeente Wageningen in 2018 was zeer welkom
en nodig om het huishoudboekje op orde te krijgen. Het voortbestaan van de stichting
was er mee veilig gesteld.
Het SOW bestuur is in overleg met verschillende partijen, waaronder de gemeente
Wageningen, op zoek naar een andere heffingsmethode om in de toekomst de promotie
van de stad naar een nog hoger niveau te tillen. Wij zijn een voorstander om te komen
tot een city-branding, waarbij wij een rol voor het SOW zien in het promoten van de stad
in de breedste zin van het woord.
De binnenstad van Wageningen zit nog volop in de transitie om als centrum de switch te
maken van plek om te kopen naar plek om te zijn. ( place to buy naar place to meet) Om
als Wagenings centrum in de hevige concurrentiestrijd met omliggende plaatsen
overeind te blijven is een goeie samenwerking met een goed en daadkrachtig
gemeentebestuur nodig.

Op veel vlakken verloopt deze samenwerking goed maar er zijn ook dossiers waarvan
het SOW bestuur zich afvraagt of er geen keuzes gemaakt durven te worden?
Een dossier als het parkeren in het centrum blijft iets dat door ondernemers en
bezoekers van het centrum anders ervaren wordt dan door het ambtelijk apparaat.
Volgens het SOW bestuur zijn er voor het voortbestaan van een goed functionerende en
economisch interessante binnenstad voor ondernemers een beter parkeerbeleid en
investeringen in parkeren nodig. Dit geldt zeker gezien het type centrum dat
Wageningen is.
Een dossier waarbij volgens het SOW bestuur al een voorzet op city-branding gegeven
kan worden is het samengaan van de website ProefWageningen.nl en
Wageningencentrum.nl. Een professionaliseringslag kan behaald worden door te
investeren in een digitaal “visitekaartje” waarbij het streven is om als verbindende
factor tussen alle partijen die iets doen in Wageningen te fungeren. Op
ProefWageningen.nl moet de bezoeker van zowel binnen als buiten de stadsgrenzen
alles kunnen vinden om er op uit te gaan in Wageningen en omgeving.

SOW bestuur 2018
Ruud van Doorn
Hema
Ans Oosterhuis
Columbus koffie/thee/kookwinkel
Jan Smit
Smit & Moormann Notariaat
Peter Thoutenhoofd
Bril 29
Erik van de Kolk
Buurman&Buurman
Loek Buys
Junushoff
Marianna van den Broek
Brody Creatieve Communicatie

Centrummanagers
Ilonne Bongers en Robert Frijlink
Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar:
info@wageningencentrum.nl

Activiteiten 2018:
6/7 februari

Wageningen Ruimt OP

2 april

Duurzame Lentemarkt

21 april

Boekenmarkt

11 mei

Bevrijdingsbraderie

3 juni

Brocante markt

30 juni

Woetstok

1 juli

Leeffestival

5 augustus

Mosselfestival

31 aug 1-2 sept.

Wageningen Ruimt Op

15 sept.

Dag van de Hoed

29 juli

Zomerorkest

7 okt.

Wageningen Proeft

17 nov.

Sinterklaas intocht

15/16 dec.

Kerstmarkt

Naast bovengenoemde activiteiten die regelmatig in samenwerking met initiatieven uit de stad
plaatsvonden en waarbij het SOW zuiver een ondersteunende rol heeft gehad, is er ook weer in
de donkere maanden gezorgd voor sfeerverlichting in de binnenstad en social-media advertentie
ondersteuning op de koopzondagen.
SOW 2019

