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VAN DE VOORZITTER
Normaal hebben we een gezellige jaarvergadering, maar in het
Nulla facilisi.
jaar 2020 kon dat helaas niet plaatsvinden.
Mauris laoreet aliquet mi.
Het jaarverslag 2020 is uitgebreider dan normaal gesproken om
zo veel mogelijk informatie te verstrekken over de activiteiten
van de SOW en centrummanager(s).
Wij kijken terug op 2020 met gemengde gevoelens, ons centrum
heeft flinke tikken te verwerken gekregen. Maar blijkt ook
veerkrachtig. Enthousiasme en ondernemerschap zie je in deze
moeilijke periode overal opduiken!
W e h e b b e n a l s S O W w e d e r o m s t a p p e n g e z eAt i n h e t v e r d e r
zoeken naar activiteiten en verbindingen leggen met andere
partijen. We kijken terug op een heftig jaar waarbij we door
onze centrummanagers Ilonne en Robert uitstekend zijn
vertegenwoordigd.
In 2020 zijn dingen gebeurd die wij allemaal niet voor mogelijk
hadden gehouden. Lockdown, anderhalve meter, open en weer
dicht… Het uiterste in geduld en begrip werd van ons als
ondernemers verwacht.
De insteek van het SOW bestuur is om een sterke organisatie te
blijven neerzetten die, als we weer mogen leuke activiteiten en
acties kan organiseren. We moeten slagvaardig zijn om ons
centrum sterk te houden! Wageningen heeft een mooi,
waardevol en volgens ons toekomstbestendig centrum.
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Welkom in Wageningen centrum
In het kloppende hart van de gemeente Wageningen is altijd
wat te doen. Een centrum waar inwoners en bezoekers uit de
regio heerlijk even uit zijn. Je kunt hier winkelen, flaneren en
genieten van een hapje of drankje, ontmoeten en cultuur
ervaren.
Wageningen is een groene stad en dat merk je ook in ons
gezellige centrum. Door een aantal projecten van het
“Programma van de binnenstad” zijn verschillende zijstraten
aangepakt en hebben deze een groenere uitstraling gekregen
waar het fijn is om te zijn.
Het is een centrum dat we samen vormgeven. Bewoners,
ondernemers, gemeente en verder iedereen die er bij
betrokken wil zijn. Het lukt ons als SOW steeds beter om de
verbinding te zoeken met allerlei organisaties.
“Samen zijn we sterker dan alleen “
Het SOW ( Stichting Ondernemersfonds Wageningen) is al sinds
2009 actief om de Wageningse binnenstad op de kaart te
zetten. Elk jaar wordt er een jaarplan samen met een
activiteitenkalender samengesteld door de centrummanager om
vervolgens door het bestuur te worden goedgekeurd.

Het doel van de SOW:
”Het zor gen voor een br uisend en act ief cent r um w aar het
f ijn is om t e zijn en w aar er een solide economische basis
is om goed bij te kunnen ondernemen.”

Corona komt ook in W ageningen
Hoewel het in eerste instantie een “ver van mijn bed show”
leek, werd in februari snel duidelijk dat met het coronavirus
niet te spotten viel. Snel werden alle reeds geplande
activiteiten geannuleerd en werd het script van een slechte
film bewaarheid.
Bijna de gehele jaarplanning van de SOW was niet meer in
stand te houden. Hoewel eerst leek alsof het met een paar
maanden over zou zijn, bleek het jaar in het teken te staan van
contacten met het gemeentelijke corona crisisteam en vlotte
voorlichting aan de ondernemers. Voorlichting en communicatie
door posters en informatie, snelle ingrepen en waar mogelijk
een activiteit. Een van de snelle acties vanuit de SOW is de
website www.bezoekwageningen.nl. Deze werd in het leven
geroepen om zichtbaarheid van winkels en horeca te vergroten.
Het was zaak om de ondernemers te voorzien van updates over
de geldende noodmaatregelen. Het initiëren en begeleiden van
het terrasverruiming traject zat ineens in de portefeuille van
de centrummanagers Ilonne Bongers en Robert Frijlink.
Het ondenkbare gratis parkeren om klanten toch te stimuleren
om naar Wageningen centrum te komen is in nauwe
samenwerking met de gemeente gerealiseerd. Van 7 april tot 2
juni was het gratis parkeren in ons centrum. Van het gratis
parkeren hebben we geleerd dat het niet wenselijk is voor ons
centrum omdat veel bewoners de auto gewoon laten staan. Ook
ondernemers en werknemers blijken graag zo dicht mogelijk bij
de werkplek te willen parkeren. Een gezonde mix tussen blauwe
zone en betaalde parkeerplaatsen moet volgens de SOW de
toekomst worden.

We zien je graag campagne +
In 2019 is de succesvolle ”we zien je graag in Wageningen”
campagne waarbij veel lokale winkeliers via de sociale media
zichtbaar waren gestart.
Tijdens corona heeft de SOW deze slogan breder uitgedragen. Via
kranten en banieren werden onze klanten bedankt voor zijn of haar
aankopen.
Het onderscheid tussen de veelgebruikte ”koop lokaal” slogan die
we als SOW bewust weinig ingezet hebben omdat we zagen dat
veel andere steden deze slogan al gebruikten.
We hebben ingezet op het gegeven dat we blij zijn dat onze klant
in Wageningen koopt en aanwezig waren om ook in deze moeilijke
periode naast hun ”eigen” ondernemers te staan.

”We zien je graag in Wageningen centrum!”

Samenw erking met gemeente
Vanaf het eerste begin van de coronacrisis is de gemeente een
partner gebleken die er voor ondernemers is. De contacten waren
er op geënt om hulp te bieden waar mogelijk. Op allerlei vlakken
is in het jaar 2020 de aanzet gegeven tot het aanpakken van
belangrijke zaken voor het centrum. Ook bij het mogelijk maken
van activiteiten is er gekeken naar wat wel kon.
In het bekend maken van de geldende noodmaatregelen en ruimte
qua activiteiten zijn we dan ook blij met de samenwerking met de
gemeente Wageningen.

”Samen ben je sterker dan alleen”
Terrasverruiming
Een van de bovengenoemde samenwerkingen was het door KHN
geïnitieerde terrasverruimingsproject. Veel horeca bedrijven
hebben via horeca@wageningencentrum.nl een plan ingediend om
zijn of haar terras te verruimen op gemeentegrond. De
precariobelasting voor 2020 ( en 2021) zijn door de gemeente
kwijtgescholden. De consument heeft de extra terrasruimte als zeer
prettig ervaren en zou dit graag in vaste vorm terug zien. De
afspraken zoals ze gemaakt zijn, gaan er echter vanuit dat zodra de
noodmaatregelen stoppen de terrassen de pre-corona maat weer
aan gaan nemen.
Het gehele terrasverruiming project is gedaan in nauwe
samenwerking met de gemeente Wageningen, WOC, KHN en de
SOW.

Proef Wageningen cadeaubon
De Proef Wageningen cadeaubon is ook in 2020 een succes
gebleken. Veel bedrijven en organisaties hebben gekozen om
de proef Wageningen cadeaubon te omarmen. Om bijvoorbeeld
de bon als najaarsgeschenk aan medewerkers te geven.Ook de
losse verkoop bij de verkooppunten Hotel de Wereld, Zwembad
de Bongerd, Hema, Bruna en het Heerenstraat theater zijn
positief te noemen.
De uitkering voor centrumondernemers is 100% voor niet
centrumondernemers vragen we een bijdrage van 3%.
De volledige administratie rondom de cadeaubonnen wordt
door de SOW verzorgd.

Organisatie Stichting Ondernemer sf onds W ageningen
Het SOW bestuur bestaat uit betrokken ondernemers uit
Wageningen. Deze bestuursfuncties zijn onbetaald en
vrijwillig. Door het bestuur wordt een centrummanager
aangesteld die alle taken uitvoert.
Bestuurssamenstelling 2020
Ruud van Doorn
voorzitter
Hema Wageningen
Loek Buys
penningmeester
Junnushof theater
Peter Thoutenhoofd
bestuurslid
Bril 29
Ans Oosterhuis
bestuurslid
Columbus koffie/thee/kookwinkel
Marianna v/d Broek
bestuurslid
De Wageningse Lente, de groene marketeers
Elsko Sjabbens
bestuurslid
Diels Restobar

Centrummanagers
Ilonne Bongers & Robert Frijlink
(Ilonne tot juni 2020)
Het bestuur heeft ook in de coronaperiode regelmatig
overleg en digitale vergaderingen gehad. De
jaarvergadering voor ondernemers over het jaar 2019 kon
door de corona geen doorgang vinden. Het jaarverslag en
jaarrekening 2019 is via de SOW nieuwsbrief aan de
ondernemers aangeboden.

Uitvoering w erkzaamheden

Het SOW bestuur heeft een centrummanager aangesteld om de
werkzaamheden te verrichten en contacten met partijen te
onderhouden.
Daarnaast speelt de centrummanager een actieve rol in
contacten met de gemeente voor de toekomst van ons centrum.
Ilonne en Robert zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over
het centrum. Ook de contacten met nieuwe ondernemers in een
taak voor de managers. In het kort: De centrummanager
initieert ideeën voor activiteiten, promoties, acties,
communicatie en gebieds- ontwikkelingen.
Ook contacten met bewoners en belangengroepen zoals
Wageningen inclusief, Thuis, het Verhalenhuis en organisaties
als RTV-Rijnstreek behoren tot de werkzaamheden.
In 2020 kregen de centrummanagers ook de taak om als
radarfunctie binnen het centrumgebied een oogje in het zeil te
houden. Hoe ging het met de ondernemers, waar had men
behoefte aan? Ontzorgen, informeren en waar mogelijk
activiteiten ontplooien. En vooral voorsorteren op een periode
na corona was de opdracht.

Toekomst cent rum

Het SOW bestuur heeft als agendapunten voor nu en voor de
toekomst o.a. de volgende taken omschreven.
•
•
•
•
•

Vitaliteit
Mobiliteit
Duurzaamheid
Leefbaarheid
Toekomst

Bij alle hierboven aangegeven punten denkt de SOW graag
mee over de uitdagingen die voor ons liggen. Onze visie dat
er geïnvesteerd moet worden in de binnenstad om deze ook
in de toekomst economisch aantrekkelijk te houden
proberen we zo breed mogelijk uit te dragen.

Activiteit en tijdens cor ona 2020

Ook tijdens de coronaperiode zijn er tal van activiteiten
ondernomen door de SOW. Op de komende pagina’s zijn een
aantal van deze activiteiten te vinden. De SOW begroting
geeft, doordat een aantal activiteiten niet of in aangepaste
vorm doorgingen, ruimte om na de noodmaatregelen als SOW
extra activiteiten te ontplooien om bezoekers te trekken.

“ Z a ke n z i j n n e t a l s kr u iw a g e n s , z e
s t a a n s ti l a l s j e n ie t v oo r td u wt ”

Door lockdown geannuleerd.
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