Overbruggingsmaatregelen binnensteden en dorpskernen
Overbruggingsmaatregelen COVID-19
Binnensteden & Dorpskernen
Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn
van groot belang voor de leefbaarheid en
het vestigingsklimaat van onze provincie.
Echter, de impact van COVID-19 is groot en
maakt het herstel en het behoud van de
vitaliteit van de Gelderse binnensteden en
dorpskernen nog urgenter.
Hiervoor is een integrale visie en aanpak
tussen overheid, ondernemers en
vastgoedeigenaren nodig, waarbij er
kansen liggen om de ambities vanuit de
Omgevingsvisie integraal mee te nemen.
De Gelderse aanpak kent vier typen
maatregelen. Meld je hiervoor aan
of neem contact met ons op voor meer
informatie.

Contact: Aanmelden via
steengoedbenutten@gelderland.nl of
neem contact op met de betreffende
procesregisseur:
− Achterhoek: Rob Oosterom
− Arnhem/Nijmegen: Aukje Las
− FoodValley &
Noord-veluwe: Irene Buitenhuis
− Rivierenland: Abdulahi Hussen
− Stedendriehoek: Mariette Vermeulen

Samenwerking & Overleg
Om een duurzame samenwerking tussen (lokale) overheid,
vastgoedeigenaren en ondernemers in centrumgebieden te
bevorderen, openen wij:

1 Subsidie Intensiveren centrummanagement (max € 50.000,-):

− Voor activiteiten die bijdragen aan intensiveren
centrummanagement.
− Voor uren centrummanager: extern ingehuurd (tot 50%) of
ureninzet gemeente (tot 100% tot een max van 35 euro per uur).
− Open per 2 november 2020 t/m 31 december 2021, kosten met
terugwerkende kracht subsidiabel vanaf 14 juli 2020.

2 Coachings- en intervisietraject ‘Gelderse Leergang

Centrummanagement’:
− In samenwerking met CLOK, Seinpost & Stichting PPO Academy
− Voor 10-12 centrummanagers
− Start in november 2020
− Aanmelden door gemeente; zie Contact.

Kennis & Data
Om de impact van COVID-19 op de Gelderse centrumgebieden
in kaart te brengen, ondersteunen wij:
1.
2.
3.
4.

Koopstromenonderzoek
Veerkrachtmeting centrumgebieden > 5.000 inwoners
Dashboard
Meten Realtimedata

Wij brengen hiermee de impact van COVID-19 op de centrum–
gebieden in beeld. Deze informatie maken we bekend tijdens
regionale digitale bijeenkomsten (november/december 2020)
en in het te ontwikkelen dashboard (voorjaar 2021).

Fysieke Transformatie Centrumgebieden
Om de fysieke transformatie van het centrumgebied van place
to buy naar place to meet te verwezenlijken, ondersteunen wij:

1 Subsidie voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor
Ondernemerschap & Werkgelegenheid
Om ervoor te zorgen dat ondernemers goed (blijven) samenwerken en
bijdragen aan slim, schoon en sociaal ondernemerschap, starten wij:

1 Gebiedsgerichte Ondernemers Ondersteuning

(Coachings- en intervisietraject)
− Voor 10 tal ondernemerscollectieven (samenwerkingen van
8-15 ondernemers, bijv. op winkelstraatniveau)
− Start in januari/februari 2021

2 Omscholing of werk naar werk begeleiding

door de Arbeidsmarktregio’s
− In het geval ondernemers en werknemers door COVID-19
geen werk meer hebben.
− Aanmelden via de procesregisseurs van SteenGoed Benutten;
zie Contact.

het centrumgebied
− Max 50.000 euro subsidie op basis van 50%
cofinanciering, voor het inhuren van externe expertise)
− Open per 2 november 2020 t/m 31 december 2021, kosten
met terugwerkende kracht subsidiabel vanaf 14 juli 2020

2 De Fysieke Transformatie van centrumgebieden, vanuit het
Regulier SteenGoed Instrumentarium, zie Contact.
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Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn
van groot belang voor de leefbaarheid en
het vestigingsklimaat van onze provincie.
Echter, de impact van COVID-19 is groot en
maakt het herstel en het behoud van de
vitaliteit van de Gelderse binnensteden en
dorpskernen nog urgenter.
Hiervoor is een integrale visie en aanpak
tussen overheid, ondernemers en
vastgoedeigenaren nodig, waarbij er
kansen liggen om de ambities vanuit de
Omgevingsvisie integraal mee te nemen.
De Gelderse aanpak kent vier typen
maatregelen. Meld je hiervoor aan
of neem contact met ons op voor meer
informatie.

Contact: Aanmelden via
steengoedbenutten@gelderland.nl of
neem contact op met de betreffende
procesregisseur:

Samenwerking & Overleg
Om een duurzame samenwerking tussen (lokale) overheid,
vastgoedeigenaren en ondernemers in centrumgebieden te
bevorderen, openen wij:

1 Subsidie Intensiveren centrummanagement (max € 50.000,-):

https://www.gelderland.nl/Subsidies/steengoed-benuttenprocesondersteuning
− Voor activiteiten die bijdragen aan intensiveren
centrummanagement.
− Voor uren centrummanager: extern ingehuurd (tot 50%) of
ureninzet gemeente (tot 100% tot een max van 35 euro per uur).
− Open per 2 november 2020 t/m 31 december 2021, kosten met
terugwerkende kracht subsidiabel vanaf 14 juli 2020.

2 Coachings- en intervisietraject ‘Gelderse Leergang

Centrummanagement’:
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/COVID-19/DOC_
Programmaflyer_Gelderse_Leergang_Centrummanagement.pdf
− In samenwerking met CLOK, Seinpost & Stichting PPO Academy
− Voor 10-12 centrummanagers
− Start in november 2020
− Aanmelden door gemeente; zie Contact.

− Achterhoek: Rob Oosterom

Ondernemerschap & Werkgelegenheid
Om ervoor te zorgen dat ondernemers goed (blijven) samenwerken en
bijdragen aan slim, schoon en sociaal ondernemerschap, starten wij:

− Arnhem/Nijmegen: Aukje Las

1 Gebiedsgerichte Ondernemers Ondersteuning

− FoodValley &
Noord-veluwe: Irene Buitenhuis
− Rivierenland: Abdulahi Hussen
− Stedendriehoek: Floris Valkenburg

(Coachings- en intervisietraject)
− Voor 10 tal ondernemerscollectieven (samenwerkingen van
8-15 ondernemers, bijv. op winkelstraatniveau)
− Start in januari/februari 2021

2 Omscholing of werk naar werk begeleiding

door de Arbeidsmarktregio’s
− In het geval ondernemers en werknemers door COVID-19
geen werk meer hebben.
− Aanmelden via de procesregisseurs van SteenGoed Benutten;
zie Contact.

Kennis & Data
Om de impact van COVID-19 op de Gelderse centrumgebieden
in kaart te brengen, ondersteunen wij:
1.
2.
3.
4.

Koopstromenonderzoek
Veerkrachtmeting centrumgebieden > 5.000 inwoners
Dashboard
Meten Realtimedata

Wij brengen hiermee de impact van COVID-19 op de centrum–
gebieden in beeld. Deze informatie maken we bekend tijdens
regionale digitale bijeenkomsten (november/december 2020)
en in het te ontwikkelen dashboard (voorjaar 2021).

Fysieke Transformatie Centrumgebieden
Om de fysieke transformatie van het centrumgebied van place
to buy naar place to meet te verwezenlijken, ondersteunen wij:

1 Subsidie https://www.gelderland.nl/samentransformeren.html
voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het
centrumgebied
− Max 50.000 euro subsidie op basis van 50%
cofinanciering, voor het inhuren van externe expertise)
− Open per 2 november 2020 t/m 31 december 2021, kosten
met terugwerkende kracht subsidiabel vanaf 14 juli 2020

2 De Fysieke Transformatie van centrumgebieden, vanuit het
Regulier SteenGoed Instrumentarium, zie Contact.

