
Plan van aanpak 

versie 28 september 2017 

 

Aanleiding 

Jaarlijks dragen de ondernemers van trekkingsgebied 56H bij aan het Ondernemersfonds. Het doel van 

het fonds is om initiatieven te financieren die bijdragen aan betere bekendheid en levendigheid van 

Leidsche Rijn Centrum. Om daarmee de economische vitaliteit van het gebied te bevorderen.  

 

In dit plan van aanpak presenteren we een voorstel voor een procesmatig aanpak én het 

bestedingsplan. Dit plan willen we tijdens een bijeenkomst graag met de betreffende ondernemers uit 

het gebied bespreken. 

 

De feiten (1 juli 2017)  

Ø Het budget van gebied 56H - Toekomstig Leidsche Rijn Centrum en Hogeweide dat beschikbaar 

is voor nieuwe aanvragen bedraagt:  

Xxxx (Verwachting is dat vanaf 2018 er jaarlijks xxx euro binnenkomt, waarvan circa  

55% door de eigenaar van het onroerend goed van het winkelcentrum en 45% door de gebruikers 

van het vastgoed wordt opgebracht). 

 

Ø Ter informatie: afgelopen jaren is vanuit dit huidige gebied gesponsord: 

• Leidsche Rijn festival 2013  

• Attractiedagen Nieuw Utrecht 2013   

• Inrichting school/buurtplein Hoge Weide   

• Attractiedagen Nieuw Utrecht 2014   

• Leidsche Rijn festival 2014/2015   

• Netwerk Event OVLR januari 2015   

• Ladies Run 2016   

• Dodenherdenking 2016  

• Dodenherdenking 2017  

• Nederlands Filmfestival 2017  

 

Ø Initiatiefnemers voor het opzetten van een organisatiestructuur zijn de partijen die relatief het 

meeste bijdragen aan het fonds in 56H, te weten: Cinemec en a.s.r. vastgoed projecten 

(namens Leidsche Rijn Centrumplan). 

 

Ø Het ‘gespaarde’ bedrag vervalt na verloop van tijd. Vooralsnog is dit voor 56H nog niet 

relevant, maar we moeten wel op korte termijn investeringen gaan doen.  



Voorstel aanpak in de toekomst 

 

Organisatie 

Ø Formaliseren aanpak in de vorm van een officieel orgaan met bestuur en secretariaat. 

Bijvoorbeeld een stichting met statuten, begroting etc. 

 

Ø Benoemen ad interim bestuur met Coen Hoozemans van Cinemec (voorzitter), Rogier Hendriks 

namens a.s.r. Vastgoed Projecten en vertegenwoordiger Colliers (Coen van Riet) namens 

toekomstige ondernemers. Het bestuur wordt ondersteund door ingehuurd secretariaat. 

 
Ø Organiseren oprichtingsvergadering (annex informatiebijeenkomst) met ondernemers 56H 

(lijst via het Ondernemersfonds te verkrijgen) om van gedachten te wisselen over 

organisatievorm en bestedingsplan en benoemen definitief bestuur.  

 
Ø Taken bestuur 

o Jaarlijks overlegt het bestuur met een vertegenwoordiger van het ondernemersfonds 

over de inkomsten en uitgaven en wordt het budget voor initiatieven voor het komende 

jaar vastgesteld. Het verslag van deze bijeenkomst/jaarstukken zullen aan de 

ondernemers in het gebied worden verstuurd.  

o 1e twee jaar beginnen met vaste kartrekkers (de kwartiermakers), daarna breder.  

o Jaarlijks verantwoording afleggen aan bijdragende organisaties (om en om via 

schriftelijke update en uitnodiging). Eerstvolgende formele evaluatie in voorjaar 2019. 

o Beoordelen aanvragen en monitoren/uitvoeren strategie. 

 

Ø Taken secretariaat 

o Verzorgen opstart van de stichting (i.o. met Coen van Riet van Colliers) inclusief 

opstartvergadering met deelnemende organisaties in deelgebied 56H. 

o Coördineren van de binnenkomende aanvragen, check of deze voldoen aan 

toetsingscriteria en deze voorleggen aan bestuur (actie: bijhouden van overzicht aan 

toezeggingen t.o.v. strategie zodat bestuur kan zien hoe aanvraag past binnen totaal, 

het vaststellen van een agenda van beslismomenten, bv 1x per maand, bijhouden van 

reacties, terugkoppelen aan aanvragers etc) en houdt voortgang lopende acties 

bestuursleden in de gaten.  

 

Strategie fonds 

Ø Voorstel: 

o We pleiten voor een goede verdeling van de gelden ten bate van structurele 

investeringen om de bekendheid van het gebied in het algemeen en de bekendheid van 



activiteiten in het gebied in het bijzonder te stimuleren en ad hoc initiatieven die de 

levendigheid in het gebied zullen stimuleren. 

o Dat zou kunnen betekenen dat we kiezen voor de volgende allocaties:  

Voor 2017:  

> 25% investeren in structurele oplossingen bekendheid LRC/Hoge Weide (zie verder 

voorstel Ledschermen) 

> 25% reserveren ten behoeve van placemaking Leidsche Rijn Centrum/Berlijnplein in 

2018 (nader in te vullen bijvoorbeeld voor ‘kerstlandmark’ op Berlijnplein) 

> 50% reserveren voor placemaking rondom opening LRC in 2018 

Voor 2018 (uitgaand van xxx euro): 

> 40% investeren in Ledschermen  

> 40% investeren in opening LRC ten behoeve van placemaking  

 winkelcentrum 

> 20% investeren in evenementen Berlijn- en Brusselplein ten behoeve van  

 placemaking Leidsche Rijn Centrum/Berlijnplein 

Voor 2019 (uitgaand van xxx euro): 

> 65% investeren in Ledschermen  

> 35% investeren in evenementen Berlijn- en Brusselplein  

o Afhankelijk van het contract dat wordt afgesloten voor de Ledschermen moet er een 

vervolgstrategie worden vastgesteld. 

 

Binnenkomende aanvragen 

Ø Proces tbv aanvragen 

o Organisaties kunnen aanvraag doen bij trekkingsgebied 56h door middel van een mail 

aan het secretariaat. Bij deze mail moet een gedegen uitleg komen van 

doel/doelgroepen bijeenkomst, inzet aan communicatie en begroting.  

o Secretariaat coördineert de binnengekomen aanvragen en legt deze 1x per maand voor 

aan bestuur. 

o Bestuur toetst aanvragen, bij ‘go’ kan er door aanvrager officieel worden ingediend bij 

Ondernemersfonds. 

o Aanvrager moet daarna voldoen aan Ondernemersfonds richtlijnen. Definitieve ‘go’ is er 

pas na officiële goedkeuring door Ondernemersfonds. 

o Administratie gaat via Klipfolio (voor 24/7 inzicht in uitgaven en status aanvragen). 

 

Ø Toetsingscriteria aanvragen 

o Levert evenement een bijdrage aan bekendheid Berlijnplein/Leidsche Rijn Centrum? 

o Trekt het evenement nieuwe mensen naar het gebied? 



o Heeft evenement een verbindend karakter? 

o Is aanvraag transparant (onderbouwd met duidelijke begroting)? 

o Past het evenement aan de gewenste uitstraling van het gebied (professioneel, 

vernieuwend, gezellig)? 

o Past bedrag aanvraag binnen redelijke grenzen? 

o Wat is de kwaliteit van de organisatie? 

o Heeft het evenement substantiële impact op bekendheid gebied in de regio? 

 

 


