
JAARVERSLAG 2021



Het jaar 2021 is misschien een jaar om snel te vergeten, een jaar dat weer, net als 2020, in het 
teken stond van Corona. Ik schrijf “misschien” omdat ik tijdens dit jaar ook mooie dingen zag 
gebeuren op het gebied van ondernemen. 

Maar als eerste denk ik natuurlijk aan alle ondernemers horeca en detailhandel die de deuren 
weer moesten sluiten, de een langer dan de ander, de ene productgroep harder geraakt dan 
de ander. Maar elke ondernemer heeft op de een of andere manier last gehad van de Corona-   
crisis.

Als centrum en als SOW zijn we er voor het collectief van ondernemers, dus horeca en 
detailhandel. Waar mogelijkheden waren hebben we als SOW getracht om deze te ontplooien.
Soms zichtbaar door een actie in de stad, maar vaak ook onzichtbaar door te faciliteren en 
door te proberen de ruimte die er lag te benutten.

We hebben als SOW gezien dat veel ondernemers ook in 2021 weer zijn opgestaan en de 
mogelijkheden die er waren weer benut hebben, het gevoel van “niet nog een lockdown” snel 
achter zich latend door te ondernemen en kansen te zien, bijvoorbeeld door een nieuwe 
impuls te geven aan het bezorgen of via de sociale media actief te blijven.

Ik hoop dat veel van de initiatieven en inzichten die de Coronacrisis ondernemers gebracht 
heeft ook na Corona doorgaan. Maak de verbinding tussen de fysieke winkel en het internet, 
maak gebruik van onze gezamenlijk website ProefWageningen.nl om je bedrijf zichtbaar te 
maken als onderdeel van het collectief  “Wageningen centrum”. 

In het speciaal aandacht voor de Proef Wageningen cadeaubon, de bon is in 2021 in grote 
aantallen verkocht en bij veel verschillende ondernemers uitgegeven. Als ondernemers in ons 
centrum kost het accepteren van de bon je helemaal niets!

En wat ik echt hoop is dat we gezamenlijk vooruit kunnen kijken, niet achteruit. 
Wageningen is een schitterende stad met een mooi centrum. Het SOW bestuur wil dit graag 
samen met jullie op de toekomst voorbereiden.

In dit jaarverslag laten we een aantal van de activiteiten zien die we als SOW 
hebben gedaan. Dit doen we door beeld aangevuld met tekst, wil je meer weten over onze 
activiteiten? Mail dan met info@wageningencentrum.nl. 

Dit was het jaar 2021 voor Stichting Ondernemersfonds Wageningen.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Doorn
Voorzitter SOW

VAN DE VOORZITTER



Doel van ons ondernemersfonds
De stichting heeft ten doel de financiële middelen uit de gemeentelijke reclameheffing in 
de binnenstad van Wageningen en andere inkomsten doelmatig te beheren en het streven 
naar een optimaal economisch klimaat en maximale concurrentiekracht en daarmee 
inhoud te geven aan beleid om het verblijfsklimaat en de aantrekkingskracht van het 
centrum van Wageningen te verbeteren.

Stip op de horizon
De missie van het SOW is het bevorderen van levendigheid in de Wageningse binnenstad, 
een centrum dat toekomst bestendig is. De ambitie is om meer bezoekers uit Wageningen 
en de regio te verwelkomen, die langer verblijven en die de binnenstad positief waarderen.

Het doel
Het SOW-bestuur zich de volgende hoofdactiviteiten ten doel gesteld, in volgorde van 
prioriteit:

1) De organisatie en ondersteuning van activiteiten in de Wageningse binnenstad
2) Promotie van en communicatie over de Wageningse binnenstad
3) Belangenbehartiging van de ondernemers in de Wageningse binnenstad
4) De communicatie naar de ondernemers

Bestuur
In 2021 bestaat het SOW bestuur uit de volgende vrijwilligers:

Ruud van Doorn     Voorzitter
Loek Buys    Penningmeester
Ans Oosterhuis   Bestuurslid
Marianna van de Broek  Bestuurslid
Peter Thoutenhoofd  Bestuurslid
Elsko Sjabbens   Bestuurslid

Centrummanager
Robert Frijlink



Een greep uit de activiteiten in het jaar 2021

• Geslaagde proef met Shoplichten. 
• Wedstrijd voor beroepskunstenaars.
• Bezorgen voor ondernemers door Zideris.
• Tijdens lockdown pakketafhaalpunten mogelijk maken.
• Lancering #0317wandeling. 
• Banieren in Hoogstraat en verschilmakers ondersteunen voor Wageningen45.
• Waterlanders collectief met verschillende kunstuitingen door de binnenstad.
• Ondersteunen ondernemers door actief te zijn op socials en delen.
• Kennismaking Burgemeester Floor Vermeulen. 
• Doorontwikkelen speciale noodwebsite www.bezoekwageningen.nl. 
• Afwerken en opstarten Bonnefooi weken.
• Start van Wageningen Afvalcollectief (SOW en Zideris). 
• Welkom Terug Dagen ter ondersteuning horeca,
• Kaartenactie “Wil je een keer met met mij wat drinken” .
• Regelmatig overleg met gemeente over: ondersteuning ondernemers - fiets- 
parkeren - noodmaatregelen - terrasverruiming - onderhoudsniveau - 
communicatie naar ondernemers - enz.
• Verzorgen posters nieuwe noodmaatregelen.
• Click and Collect en Afhalen op afspraak stimuleren.
• Ter ondersteuning horeca samen met de WOC de “WIJ HELPEN” actie.
• Samen met gemeente opstarten Welkomstpakket voor nieuwe inwoners.
• Brocante, kunst en hobbymarkt -Zomermarkt.
• Wageningen Fashion Weekend -Modeshow -Wageningen Ruimt Op.
• Samen met Culuurzomer organiseren Mont Martre aan de Rijn.
• Een topjaar voor  de verkoop Proef Wageningen Cadeaubonnen.
• Aangepaste Sinterklaasintocht. 
• Sfeerverlichting in ons centrum.
• Keuze voor verlichte “Kerstboom” i.p.v. echte boom.
• Verbindingen leggen tussen partijen.
• Voor gemeenteraadsverkiezingen fracties gesproken voor het belang centrum.
• Periodiek overleg met ondernemers en gemeente.
• Overleg met startende ondernemers.
• Stimuleren mobiel betaald parkeren.
• Aandacht voor dreigende leegstand.
• Meedenken over EVDH ( economische visie detailhandel en horeca).
• Actief deelnemen aan citybranding en weg naar citymarketing.



Foto Gelderlander
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Pakket afhaalpunten 
voor verkopen van 
centrumondernemers.

Lancering 
#stadswandeling0317

Ondersteunen 
initiatieven van 
ondernemers



4 en 5 mei 2021
De SOW heeft ook in 2021 samengewerkt 
met Wageningen45. Er zijn door de stad 
heen verschillende verschilmakers te zien 
geweest. Ook hingen er in de Hoogstraat 
Wageningse vrijheidsstrijders. 
 
De SOW ziet het belang van het in april en 
mei uitdragen van Wageningen als  “Stad der 
bevrijding” 
Naast het belang van het continue blijven 
communiceren dat vrijheid nooit als 
normaal ervaren mag worden, zien we ook 
het belang van het economische aspect voor 
onze ondernemers.



De Waterlanders hebben begin 2021 
verschillende onaangekondigde 
optredens in de binnenstad verzorgd. 
Deze activiteit vond plaatst onder de 
noemer:
Kunstkruimels en Cultuurcroutons

Verwijzing naar de speciale 
website:
bezoekwageningen.nl





Ook in 2021 moesten we door de 
lockdown stoppen met de Bonnefooi weken Veel 
ondernemers zijn enthousiast over de actie en 
hadden samen met de SOW de prijzenpot gevuld. 

Helaas kwam dat weer tot een vroegtijdig stoppen 
van de trekkingen.

In maart 2021 hebben we het jaar 2020 afgesloten 
door een laatste trekking te houden waarbij er 30 
Proef Wageningen cadeaubonnen als prijs 
beschikbaar waren.
 



Diverse acties op de 
sociale media.

De crisiswebsite 
bezoekwageningen.nl is 
verder onder de aandacht 
gebracht



De clienten van Zideris hebben ons 
ook in 2021 weer op een aantal 
manieren geholpen. 

Door eind 2020 en begin 2021 nog 
pakketjes rond te brengen voor een 
aantal ondernemers uit de binnenstad. 
Deze service is aan het einde van de 
lockdown gestopt. 

Daarna is het Wageningse afval-
collectief opgestart waarbij op dinsdag 
en donderdag bij ondernemers karton 
en plastic wordt opgehaald door 
inwoners van het AZC of clienten van 
Zideris.

HELDEN VAN 
ZIDERIS





KAARTENACTIE



Ondersteuning 
Click and Collect.





WIJ HELPEN ACTIE





Wedrtrijd voor beroepskunstenaars 
Een jury bestaande uit Dorien van de Laak, Ard 
Huiberts, en Sjaak Driessen heeft de inzendingen 
die binnen waren gekomen uitvoerig gewikt, 
gewogen en besloten de volgende projecten te 
honoreren.

o Ferengi 2 (Vreemdeling) van de Maakfabriek
o Bomen in blauw van Birgit Petersen. Een uiting 
van vreugde, stabiliteit en vertrouwen.
o Mos van Astrid Mulder. Een climate-fiction instal-
latie in een leegstaand winkelpand
o Quotes van Marcel Reulen &amp; Perishable 
Rush, Posterproject met quotes van Wageningers
o Complimentenmachine 2.0 van Robert Kamphuis  
en Laurens van der Zee 
o De Klinkerstraat van Remco de Kluizenaar – Een 
muziekstuk van honderd meter

De jury: Het was geen makkelijk opgave om tot een 
keuze te komen. Niet alleen het groot aantal
inzendingen, maar vooral de kwaliteit ervan zorgde 
voor hoofdbrekens. Dat nam niet weg dat het
vooral mooi en inspirerend was om je als jury over 
zo’n rijk palet aan ideeën te buigen.



Diverse activiteiten door de 
SOW (mede) georganiseerd.



Diverse activiteiten door de 
SOW (mede) georganiseerd.



Nieuwe gezamelijke website 
ProefWageningen en Wageningencentrum.nl
 















Stimuleren mobiel 
betaald parkeren.



Aandacht voor parkeren voor 
fiest en autoparkeren. Maar 
ook hittestress en vergroening 
van de binnenstad. 

Ook de uitdaging van 
dreigende leegstand is een punt 
waar we continue op wijzen en 
willen voorkomen. 



SOW Jaarverslag 2021 door centrummanager Robert Frijlink


