
Venlo Partners | Inhoudelijk Jaarverslag 2021 | pagina 1

Inhoudelijk  
jaarverslag 2021



Venlo Partners | Inhoudelijk Jaarverslag 2021 | pagina 2

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD         3
1. INLEIDING         4
2. PROJECTEN CITY MARKETING 2021    5
3. PROJECTEN CITY MANAGEMENT 2021    13
4. CORONA         20
5. EXPLOITATIEOVERZICHT      22
6. ORGANISATIE        23



Venlo Partners | Inhoudelijk Jaarverslag 2021 | pagina 3

Ook 2021 stond volledig in het teken van corona: diverse 
lockdowns, talloze - steeds wijzigende - maatregelen en 
steeds maar weer de energie en positiviteit vinden om 
in onzekere tijden aan de slag te gaan. De onzekerheid 
en algehele gemoedstoestand van de binnenstad 
hee! er ook bij het team van Venlo Partners behoorlijk 
ingehakt.

Toch ligt opnieuw een uitgebreid jaarverslag voor u, dat
de weerbaarheid, kracht en positiviteit van onze 
organisatie alsook de diversiteit van onze activiteiten 
goed over het voetlicht brengt. Ondanks de vele 
coronagerelateerde werkzaamheden, is het ook dit jaar 
gelukt om veel projecten zoals gepland uit te voeren.
De samenwerking in de binnenstad hee! ondanks of 
misschien zelfs wel vanwege corona een sterke impuls 
gehad. Plan Binnenstad 2030 is gereed gekomen en 
ook de betrokkenheid bij onze werkzaamheden is groter 
geworden. Onze inzet werd door ondernemers beloond 
met een 3,8 uit 5. Een mooi score!

Met dit jaarverslag willen wij onze opdrachtgever de 
gemeente Venlo en iedereen die bij onze organisatie 
betrokken is informeren over onze werkzaamheden. 
Veel leesplezier!

Namens team en bestuur

Marcel Tabbers
directeur

Venlo, 31 maart 2022

VOORWOORD
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De werkzaamheden van Venlo Partners vallen uiteen 
in twee werkvelden: city marketing en city manage-
ment. 

City Marketing
De city marketing activiteiten richten zich op het 
positief beïnvloeden van de associaties die de doel-
groepen met (groot) Venlo hebben. Om dit te berei-
ken worden campagnes en activiteiten opgezet om 
de doelgroepen te bereiken, te raken en te activeren 
met een afgestemde marketingboodschap.

Venlo Partners treedt op als strategische marketing-
partner in Groot Venlo en beschermer van het merk 
Venlo.

City Management
De city management activiteiten richten zich primair 
op het gebied dat onder de reclamebelastingveror-
dening valt (zie a!eelding) en secundair op aanlig-
gende gebieden en de aanvoerroutes die belangrijk 
zijn voor het functioneren van de binnenstad. 

De activiteiten zijn opgebouwd rondom de thema’s 
basis op orde, ken je klant, het centrumgebied als 
merk, ontwikkeling ondernemers, evalueren en evo-
lueren, en samenwerken.

Leeswijzer
De citymarketingprojecten uit 2021 worden beschre-
ven in hoofdstuk 2, de citymanagementprojecten in 
hoofdstuk 3. Bij de beschrijving is dezelfde indeling 
als het jaarplan aangehouden. 

Alle extra coronagerelateerde projecten en activi-
teiten komen aan bod in hoofdstuk 4.  Hoofdstuk 
5 bevat het exploitatie overzicht en tot slot komt in 
hoofdstuk 6 de organisatie aan de orde. 

1.  INLEIDING
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ACCENTEN 2021
• Het merk Venlo 
Venlo Partners hee" zich sterk gemaakt voor het opstellen van een merkstrategie (branding strategie) voor 
Venlo; een overkoepelende strategie hoe Venlo op de kaart te ze#en. Inmiddels staat het onderwerp politiek en 
ambtelijk op de agenda en zal het in 2022 definitief worden opgepakt. 

• Doelgroepen nog beter in kaart
Voor alle doelgroepen zijn factsheets opgesteld waarin alle beschikbare relevante informatie is gebundeld. 
Deze basisinformatie wordt vanaf nu steeds geactualiseerd en aangevuld. 

2.  PROJECTEN CITY MARKETING 2021

• Analyse en optimalisatie online
Eind 2021 is in samenwerking met Bureau Magneet een nieuw dashboard ontwikkeld. Dit dashboard gee" ons 
goed inzicht en handvaten om onze werkzaamheden te evalueren en verbeteren. Het dashboard is daarnaast 
ook inzichtelijk  voor onze stakeholders en zorgt voor een begrijpelijk inzicht in de resultaten van onze inspan-
ningen. Door het dashboard hoeven we een aantal analyses niet meer handmatig uit te voeren.

Voorbeeld factsheet studenten
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2.1 Programma bewoners
Doelstellingen:
• Nieuwe inwoners voelen zich welkom in de gemeente Venlo. 
• Inwoners van de gemeente zijn trots op Venlo én worden actieve ambassadeurs van Venlo. 

2.1.1. WELKOM IN VENLO
In 2021 hee" een stagiair Internationaal Toeristisch Management een onderzoek gedaan onder 
nieuwe inwoners om het welkomstgevoel in kaart te brengen. De diepte interviews geven interessante 
aanknopingspunten om nieuwkomers in de toekomst beter welkom te heten. De geïnterviewden waren 
enthousiast over een Welkom-in-Venlo-box. In 2022 willen we de mogelijkheden voor een dergelijke 
welkomsbox onderzoeken. 

Vanwege corona zijn er geen stappen ondernomen om een nieuwkomersdag te organiseren. 

2.1.2. THEMACAMPAGNES BEWONERS
• Weekendplannen
Er waren in 2021 nauwelijks activiteiten. Daarom waren er weinig tot geen aanknopingspunten om onze 
ambities met weekendplannen (wekelijks terugkerend item op Facebook, culturele agenda, specifieke 
landingspagina’s e.a.) te verwezenlijken. 

• Het Venlose hart van… 
In 2021 werden 14 mensen geportre#eerd in de serie Het Venlose hart van. Deze 14 portre#en zorgden voor een 
gezamenlijk bereik van 63.732 op Facebook en 21.512 op Instagram.

Middelen voor een uitbreiding met een ABRI-campagne werden niet gevonden. 

• Historisch Venlo
Omdat de lancering van de historische route is verschoven naar 2022 zijn er geen 
online campagnes gemaakt waarin historische plekken en verhalen werden uitgelicht. 
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2.1.4. NIEUWSBRIEF
In voorbereiding op het opstarten van een digitale nieuwsbrief zijn er in 2021 een aantal acties uitgezet om 
e-mailadressen te verzamelen. Zoals de make-over actie en de winterspeurtocht. De nieuwsbrief wordt in de 
eerste hel" van 2022 gelanceerd.

2.2 Bewoners buurgemeenten 
Doelstellingen:
• Inwoners uit de buurgemeenten (opnieuw) kennis laten maken met de parels van Venlo. 
• Inwoners uit de buurgemeenten zien Venlo als de centrumstad van Noord-Limburg. 

2.2.1. THEMACAMPAGNES
Met extra bijdragen van de gemeente Venlo hebben we enkele grote campagnes kunnen inze#en voor de 
promotie van Venlo bij diverse doelgroepen. 

• Zomer in Venlo
Deze crossmediale campagne zou in eerste instantie Zomer aan de Maas heten. Vanwege het hoogwater 
werd de naam op het allerlaatste moment aangepast naar Zomer in Venlo. De campagne rich#e zich op 
bewoners en bezoekers van de regio (tot 80km rondom Venlo). 
Er werd gebruik gemaakt van YouTube, Google Display, Facebook & Instagram, digitale snelwegmasten, print 
advertenties en de lokale omroep.

Highlights online campagne:
• 1.757.114+ unieke personen bereikt
• 44.382 klikken naar de website
• 211,7% meer bezoekers op de website t.o.v. zelfde periode in 2020
• Hoge CTR van 0,65% op display campagnes (Benchmark= 0,46%)
• Hoge CTR van 2,51% op Social media campagnes (Benchmark = 1,92%)

Resultaten website:
• 267.502 paginaweergaven (+94,4%)
• 142.524 sessies (+243,2%)
• 105.838 gebruikers (+211,7 %)
• 103.199 nieuwe gebruikers (+215,4%)
• 01:11 gemiddelde tijd op pagina
• 01:02 gemiddelde sessieduur

Resultaten landingspagina: www.venloverwelkomt.nl/zomer
• 64.107 paginaweergaven
• 46.838 sessies
• 29.888 gebruikers
• 01:41 gemiddelde tijd op pagina

Resultaten | Print advertenties:
• Dagblad de Limburger (Noord- en Midden Limburg) | oplage 55.671
• L Magazine (Noord- en Midden Limburg) | oplage 55.671
• Hallo Horst aan de Maas | oplage 19.800
• Hallo Peel aan de Maas | oplage 20.050
• Zomerkrant Hallo | oplage 35.000
• VIA Venlo | oplage 17.839
• Advertorials in verschillende online kanalen 
• Advertentie in RP Erlebnissommer 
• Advertentie in Funke dagblad 
• Advertentie in WZ dagblad 
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2.2.2. HERNIEUWDE KENNISMAKING MET VENLO
De buurgemeenten hebben extra aandacht gekregen in de zomer en wintercampagne. Er zijn geen 
losstaande campagnes richting deze doelgroep gevoerd. 

2.3 Duitse kooptoerist
Doelstellingen:
• Duitse bezoeker beter in kaart brengen voor gerichte campagnes.
• Meer communiceren met de (potentiële) Duitse bezoeker. 
• Duitse kooptoerist in contact brengen met alle andere mogelijkheden die Venlo te bieden hee! (van 

shoppen naar andere belevenissen). 

2.3.1 DE DUITSE GAST
Met een extra bijdrage van de Gemeente Venlo is vanaf mei een Duitsland marketeer ingezet die één dag 
in de week gericht met deze doelgroep bezig is. Deze functionaris is met de volgende zaken aan de slag 
gegaan: 
• Verbeteren en aanvullen informatievoorziening op de Duitse website, het aanvullen met de content 

voor de zomer- en herfstcampagne, up-to-date houden van de Corona-pagina
• Inrichten, promoten en invullen van de communicatie via de twee nieuwe Duitse social media kanalen 

op Facebook en Instagram (@venloverwoehnt). 
• Regelmatige communicatie met de Duitse media door het versturen van persberichten en het beant-

woorden van vragen en aanvragen van informatie.
• Kennismaking en opstarten samenwerkingen met ondernemers in Venlo, die ook actief de Duitse 

stadsbezoeker benaderen.
• Doorvoeren van twee betaalde campagnes richting de Duitse doelgroep: Zomercampagne en cam-

pagne herfstvakantie en Duitse feestdagen. Vanwege de corona situatie was een winter (kerst) cam-
pagne richting Duitse bezoekers helaas niet mogelijk. 
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2.4 Toeristen
Voor de doelgroep toeristen zijn er in z’n algemeenheid drie opgaven voor (groot) Venlo:
1. Destinatieontwikkeling: zorgen dat Venlo aantrekkelijk genoeg is om te bezoeken, dat er voldoende 

‘a"racties’, verblijfsaccommodaties en evenementen en activiteiten zijn
2. Destinatiemarketing: promoten van Venlo als plek om te bezoeken of te verblijven
3. Infomarketing: als de toerist hier is, zorgen voor een goede informatievoorziening, zodat hij/zij Venlo 

optimaal kan beleven. 

2.4.1. TOERISTISCH OVERLEG GROOT VENLO
Samen met Toeristisch Platform hee" Venlo Partners een structureel toeristische overleg opgestart met de 
belangrijkste vertegenwoordigers uit Arcen, Steyl, de binnenstad van Venlo, de verblijfsaccommodaties (hotels 
en parken), a#racties en tourist information. In het Operationeel Toeristisch Overleg Venlo (OTOV) worden 
afspraken gemaakt ten aanzien van de uitvoering van bovengenoemde opgaven. In 2021 zijn onder andere de 
aanvragen voor het Toeristische Recreatief Actie Programma met elkaar afgestemd. 

2.4.2. ANALYSE DESTINATIE VENLO
In 2021 hee" een stagiair een eerste aanzet gedaan voor een analyse van de destinatie Venlo. De uitkomsten 
beantwoorden niet voldoende aan de vraag. Vandaar dat we voor 2022 een aparte aanvraag hebben ingediend 
om dit samen met NBTC te onderzoeken. 

2.4.3. DESTINATIEMARKETING CAMPAGNE VENLO/NOORD!LIMBURG 
Samen met Toeristisch Platform hee" Venlo Partners de campagne Venlo Wereldstad ontwikkeld. Deze 
destinatiemarketingcampagne hee" voor wat betre" awareness voor Venlo als toeristische bestemming 
goede resultaten behaald. De campagne was afgestemd op de provinciale invalshoek inzake wereldse 
bestemmingen. In deze campagne is Visit Venlo als afzender geintroduceerd, met een sterk link in vormgeving 
naar venloverwelkomt. 

Eind 2021 is gestart met een campagne gericht op Venlo als city tripbestemming. Daarbij zijn met name 
influencers ingezet (free publicity). Deze campagne, die in 2022 doorloopt,  wordt uitgevoerd als aanvulling op 
de destinatiemarketingcampagnes vanuit Visit Venlo.

2.4.4. PINTEREST
Met ingang van 2021 is ook het platform Pinterest ingezet voor de toeristische vermarkting. Dit kanaal is met 
name gebruikt ter ondersteunening van de campagnes. De resultaten (4.702 impressies) laten zien dat dit een 
kansrijk medium is, met name voor blogs / artikelen gericht op eten en drinken en toerisme. 
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2.4.5. INFOMARKETING
In 2021 is een nieuwe stadspla#egrond gerealiseerd die aansluit bij de pla#egronden van Visit Noord-Limburg 
om zo een uniforme uitstraling te hebben voor de toerist. Deze is een in oplage van 120.000 verspreid op 
toeristische locaties in gemeente Venlo en directe regio en ondernemers in de binnenstad.

Voor het eerst is ook gebruik gemaakt van online geofence campagnes gericht op verblijfsaccommodaties. 
Bij geofence worden online advertenties specifiek gericht op toeristen die verblijven bij één van de 
verblijfsaccommodaties in de regio. Zij zien displayadvertenties als ze tijdens hun vakantie op hun telefoon 
kijken.

2.4.6. ZAKELIJK TOERISME
Eind 2020 is het initiatief voor een congresbureau 
ondergebracht in een aparte stichting Venlo 
Convention Bureau. De directeur van Venlo Partners 
is als voorzi#er aan deze stichting verbonden. Venlo 
Partners biedt de komende tijd onderdak aan de 
projectleider van de organisatie en begeleid hem 
in de opstartfase op het gebied van marketing en 
communicatie. Zo is in gezamenlijkheid de huisstijl 
en de website gerealiseerd. In look and feel sluit 
e.e.a. aan op de huisstijl van venloverwelkomt.nl

2.5 Studenten
Doelstellingen:
• Meer studenten kiezen voor een studie in Venlo. 
• Meer studenten kiezen ervoor om tijdens hun studententijd te wonen in Venlo. 
• Huidige studenten in Venlo worden ambassadeurs van Venlo als studentenstad. 
De city marketeer van Venlo Partners coördineert de marketing- en communicatie werkgroep van Venlo 
Studentenstad. In 2021 zijn vanuit die werkgroep de volgende zaken uitgevoerd:
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2.5.1. WERVING! EN ACTIVATIECAMPAGNE
Werving en activatie vielen samen in de Baas van Venlo campagne, 
waarin de winnaar een jaar ‘gratis studentenleven’ kon winnen. De 
campagne omva#e een abricampagne in Venlo in combinatie met 
een online advertentiecampagne en social media content. Daarnaast 
werden decanen benaderd en posters verspreid op scholen in de 
regio. 

2.5.2. ONLINE PORTAL CHECKVENLO EN SOCIAL MEDIA KANALEN
Communicatie met de doelgroep studenten gaat via CheckVenlo. 
De uitvoering van website en social media is daarvoor belegd bij 
Bureau Magneet. De city marketeer van Venlo Partners is eerste 
aanspreekpunt voor de uitvoering van de werkzaamheden en hee" in 
deze hoedanigheid regelmatig overleg met Bureau Magneet. 

2.6 Professionals
Hangende de uitwerking van een city brandingstrategie is met deze doelgroep in 2021 niets gedaan. 

2.7 Algemene communicatiemiddelen

2.7.1. WEBSITE
www.venloverwelkomt.nl 

In 2021 is er hard gewerkt aan een website update: 
• Duitse en Engelse pagina’s zijn opnieuw vertaald en aangemaakt
• Er zijn meer blogs gemaakt om SEO en SEA te verbeteren en in te spelen op de behoe"en van de 

bezoeker. 
• Functionaliteiten zijn uitgebreid met een interactieve pla#egrond met routemodule, mogelijkheid om 

evenementen aan te melden, relevante alternatieve locaties weergeven, nieuwsbriefmodule en een 
blogmodule.

De update wordt begin 2022 opgeleverd. 

2.7.2. SOCIAL MEDIA
Facebook

$ De IPM score (Interaction per Mille – hoeveel interactie er per 1000 volgers is) is een 
gemiddelde score per post, en per maand. Een algemene benchmark voor de IPM 
score is 4, alles daaronder verdient aandacht.

AANTAL GEBRUIKERS

Volgers december 2020           8.271
Volgers december 2021           9.168
Gemiddelde IPM$ 2020           8,11
Gemiddelde IPM 2021           57,41

AANTAL GEBRUIKERS

2020       337.414
2021       442.537
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Instagram

2.7.3. SEO/SEA

2.7.4. FOTOGRAFIE & VIDEO
In 2021 zijn alle juridische voorwaarden voor de beeldbank gerealiseerd en eerste afspraken met fotografen 
gemaakt. In 2022 moet de beeldbank operationeel zijn. De realisatie van een brandvideo is hangende de city 
branding strategie niet gerealiseerd. 

% Een algemene benchmark voor de IPM score op Instragram is 20

AANTAL GEBRUIKERS

Volgers december 2020           2.975
Volgers december 2021           3.727
Gemiddelde IPM% 2020           24,08
Gemiddelde IPM 2021           17,74



Venlo Partners | Inhoudelijk Jaarverslag 2021 | pagina 13

De city marketing activiteiten zijn in 2021 ingevuld aan de hand van het stuurwiel voor centrummangement 
met de thema’s basis op orde, ken je klant, het centrumgebied als merk, ontwikkeling ondernemers, evalueren 
en evolueren, en samenwerken. 

3.1 Basis op orde 
Dit thema richt zich op het op orde krijgen van de ‘hygiëne factoren’ van de binnenstad: de basisbehoe"en 
voor zowel bezoekers als ondernemers en andere stakeholders in de stad. 

3.1.1. MOBILITEITSAGENDA
Op woensdag 21 juli 2021 hee" Venlo Partners met leden van 
Gehandicaptenraad Venlo een schouw gehouden in de binnenstad om 
de toegankelijkheid voor mindervaliden nader te bekijken. Deze schouw 
leverde geen grote problemen op. Aandachtspunten zijn belegd bij de 
betre&ende organisaties en personen. 

Venlo Partners hee" input geleverd voor het Ambitiedocument en 
Uitvoeringsprogramma ten aanzien van de fiets van de gemeente 
Venlo. 

In 2021 is Venlo Partners gestart met de campagne ‘Winkels open, 
Fietsers lopen.’ Als pilot werd deze tekst op vier locaties in de 
binnenstad op het wegdek aangebracht. Al snel bleek er op meerdere 
locaties in de binnenstad behoe"e te zijn, waarna de pilot werd 
uitgebreid met nog eens 10 locaties. 

In 2021 hee" de gemeente Venlo de toeristische bewegwijzering 
geactualiseerd. Naar idee van ondernemer Bram van Heyster zijn de 
bewegwijzeringspalen in de binnenstad vervolgens voorzien van een 
beeldje met stadsfiguren Flujas en Guntrud.

3.1.2. BELEVING INVALSWEGEN EN POORTEN VAN DE STAD
In 2021 is er op de Keulsepoort een informatiezuil gerealiseerd met aan één zijde een pla#egrond van 
de  binnenstad en aan de andere zijde historische informatie over de plek. De realisatie viel samen met de 
herinrichting van de Keulsepoort

3.  PROJECTEN CITY MANAGEMENT 2021
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3.1.3. HISTORISCHE STRAATNAMEN
Dit project is in overleg met de afdeling erfgoed van de Gemeente 
Venlo opgesplitst in vijf delen. In 2021 zijn de redactionele 
uitgangspunten opgesteld en is samen met stadshistoricus Sef 
Derkx en ondernemer Louis Klaassens een inventarisatie van de 
straten opgesteld. In 2022 worden de eerste straatnaamborden 
gerealiseerd. 

3.1.4. SCHOON, HEEL EN VEILIG

SNEEUWRUIMEN
Begin 2021 is er een sneeuwwerkgroep opgericht, bestaande uit 
de gemeente, de onderaannemer (de ‘sneeuwschuivers’) en Venlo 
Partners. In februari zijn alle straten sneeuwvrij gemaakt, maar 
vanwege de extreme omstandigheden bleek dit onvoldoende. 
Een grondige evaluatie leerde dat voor deze uitzonderlijke situatie 
geen goede oplossing mogelijk is. Voor de komende jaren zijn 
verder goede afspraken gemaakt. 

GROEN
In januari 2021 werden er 10 zogenaamde containertuintjes in 
de binnenstad geplaatst. Gedurende het jaar bleek dat het 
onderhoud door bewoners en ondernemers niet voldoende was. 
Venlo Partners hee" daarom een onderhoudsplan opgesteld en 
middelen vrijgemaakt om wildgroei in de toekomst te voorkomen. 
Daarnaast zijn de tuintjes aangepast naar de nieuwe ARBO-eisen 
van afvaldienst RENEWI.

STRAAT VOOR STRAAT
In juni 2021 is er een inventarisatie gemaakt van wat er per straat gedaan moet worden om deze schoon, heel 
en veilig te maken. Deze inventarisatie wordt samengevoegd met de bevindingen uit de binnenstadstafels en 
het logboek van de huismeester en moet uiteindelijk leiden tot gerichte investeringen in geld en tijd vanuit de 
Gemeente Venlo, Venlo Partners en andere partijen. 

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN
Medio 2021 is het traject Keurmerk Veilig Ondernemen hervat. Met het uitvoeren van een 
ondernemersenquête is een grote horde richting de eerste veiligheidsster genomen. De ambitie is om in 2022 
het keurmerk voor de binnenstad te behalen. 

COLLECTIEVE HORECA ONTZEGGING
Eind 2021 is gestart met de realisatie van een nieuwe portal Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) waar 
horeca-ondernemers ontzeggingen aan bezoekers kunnen delen. De oude portal was gedateerd en voldeed 
niet meer aan de huidige privacy wetgeving. In de eerste hel" van 2022 zal de nieuwe portal in gebruik worden 
genomen. 
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3.1.5. PRESENTATIE CENTRUM VENLO ONLINE/OFFLINE

VENLOVERWELKOMT
Alle nieuwe winkels en horecabedrijven zijn toegevoegd onze publiekswebsite www.venloverwelkomt.nl. 
Daarnaast wordt er via social media en campagnes jaarrond aandacht besteed aan de binnenstad (zie ook city 
marketing).

ARSENAALGARAGE
Om de opening van de nieuwe Arsenaalgarage kenbaar te maken bij de lokale binnenstadbezoeker hee" 
Venlo Partners een promofilm laten maken. 
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VAN BOMMEL VAN DAM
In september 2021 werd Museum van Bommel van Dam geopend in het voormalige postkantoor aan de 
Keulsepoort. Om de verbinding met de binnenstad te stimuleren ondersteunde Venlo Partners een campagne 
met persoonlijke posters in de binnenstad. Daarnaast werd in samenwerking met Galerie Wilms een viertal 
locaties in de binnenstad voorzien van straatkunst.

BINNENSTADSEVENEMENTEN EN PROMOTIONELE ACTIES
Vanwege corona waren er in 2021 maar een beperkt aantal binnenstadsevenementen en promotionele acties in 
de binnenstad. In totaal hee" Venlo Partners zes initiatieven ondersteund. Daarnaast zijn er tijdens de kick-o& 
van de zomercampagne hostessen ingezet om de binnenstadbezoeker te voorzien van een boodschappentas 
met daarin promo-materiaal.

Als onderdeel van de wintercampagne werd 
een speurtocht voor kinderen opgezet. 

LEEGSTANDSMARKERING
In 2021 zijn vijf leegstaande panden 
van bestickering voorzien. Voor goede 
historische foto’s is een samenwerking met 
het gemeentearchief gestart. 
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DRAAIBOEK GASTVRIJHEID DUITSE DAGEN
Ook in 2021 was het Draaiboek gastvrijheid Duitse dagen van kracht. Vanwege de enorme toestroom van 
Duitse kooptoeristen in het voorjaar is bovendien een wekelijks evaluatiemoment met gemeente, Koninklijke 
Horeca Nederland, politie en Venlostad.com ingesteld. 

AANKLEDING BINNENSTAD
Naast de gebruikelijke aankleding in de wintermaanden hee" Venlo Partners in 2021 de binnenstad ook in 
het voorjaar van aankleding voorzien. Alle panden werden voorzien van gevelvlaggen en boven de straten 
wapperden vlaggetjes in vrolijke kleuren. Oorspronkelijk waren er elementen gepland die aansloten bij de 
campagne ‘Zomer aan de Maas’, maar vanwege het hoogwater kreeg deze een andere invulling. 

De hekken van de bouwprojecten zoals de Arsenaalgarage en Museum van Bommel van Dam werden voorzien 
van banners in de Venloverwelkomt huisstijl. Op deze manier werden kale plekken in het straatbeeld op een 
herkenbare manier opgefleurd.

3.2 Ken je klant
Dit thema is gericht op het ophalen van informatie en data over bezoekers van de binnenstad. Immers, als je 
weet wie je klant is en wat deze wil, weet je ook beter hoe je daar wel (of niet) op in kunt springen. 

De geplande klantonderzoeken (postcode en enquête) hebben vanwege het a-typische jaar en ontbreken van 
extra middelen niet plaatsgevonden. 

In het project ‘Euregionale consument van morgen’ is het toekomstige grensoverschrijdende 
consumentengedrag van Duitse en Nederlandse jongeren uit de Euregio onderzocht. De resultaten van het 
project – een samenwerking van Lectoraat Cross-border Business Development Fontys,
Europaschule, Rheinberg (DE), Museum van Bommel van Dam, Valuascollege en Venlo Partners – leverde 
naast een Intuïtieve Grensatlas interessante inzichten op, die helaas pas in 2022 met de ondernemers van de 
Venlose binnenstad gedeeld kunnen worden. 

3.3 Centrum als merk
Dit onderdeel is gericht op een duidelijke profilering van het centrum.

In 2021 is hard gewerkt aan de realisatie van een erfgoedroute: er zijn teksten, video’s en foto’s 
gemaakt, de website is aangepast zodat routes gemakkelijk kunnen worden gemaakt én er 
is toestemming verkregen van pandeigenaren om plaque#es op de panden aan te 
brengen. De presentatie van de route vindt in maart van 2022 plaats. 
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Venlo Partners is in 2021 ook bezig geweest met de legging van 16 Stolpersteine voor slachto&ers van 
de Holocaust. De onthulling hiervan was gepland op 3 december maar is in verband met de corona-
ontwikkelingen uitgesteld naar maart 2022. 

3.4 Ontwikkeling ondernemers
Deskundigheidsbevordering en inspiratie zijn van belang voor de ontwikkeling van de binnenstad. 

Alle nieuwe ondernemers in de Venlose binnenstad zijn door de assistent city manager welkom geheten met 
een welkomstpakket met praktische en leuke informatie over ondernemen in de binnenstad. De ondernemers 
zijn daarna met enige regelmaat bezocht om te informeren naar de gang van zaken en of er ondersteuning 
nodig was.

Helaas konden in 2021 geen netwerk- of inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd. 

3.5 Samenwerking en communicatie
Onderlinge samenwerking en communicatie is een hele belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de 
binnenstad. 

Het communicatieplatform Chainels hee" zijn functie bewezen tijdens corona. Venlo Partners hee" in 2021 
ingezet op een nog beter gebruik en meer interactie van het communicatieplatform. Gedurende het jaar is 
de betrokkenheid van de gebruikers gestegen. Tijdens het hoogwater in juli piekte het gebruik doordat het 
platform dé actuele informatiebron was voor ondernemers in de binnenstad. De hoge mate van betrokkenheid 
in Venlo was reden voor Chainels om Venlo Partners uit te nodigen voor een presentatie aan Belgische klanten. 



Venlo Partners | Inhoudelijk Jaarverslag 2021 | pagina 19

In afstemming met de beleidsmedewerker economie van de Gemeente Venlo zijn de binnenstadstafels die 
in 2020 on hold waren gezet in 2021 hervat. Inmiddels zijn alle rayons aan de beurt geweest en worden de 
bevindingen uit de tafels samen met de uitkomsten van de inventarisatie ‘Straat voor Straat’ uitgewerkt tot een 
investeringsagenda.

3.6 Evalueren en evolueren
Goede cijfers en evaluatie draagt bij aan een gerichtere ontwikkeling van de binnenstad.

In 2021 is de eerste thermometer voor de binnenstad gepresenteerd met cijfers over bezoekers, parkeren, 
omzetontwikkeling, leegstand en ondernemers. 

Eind 2021 hee" Venlo Partners een enquête uitgezet richting ondernemers van de binnenstad om te peilen wat 
ze van Venlo Partners en onze werkzaamheden vinden. We scoren 3,8 uit 5. Dat is behoorlijk. Bovendien leverde 
de enquête – die overigens slechts 41 keer is ingevuld – veel bruikbare informatie op.
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Ook 2021 stond nagenoeg volledig in het teken van corona. Naast bovengenoemde geplande werkzaamheden, 
zijn veel, vaak ad-hoc, coronagerelateerde werkzaamheden en projecten uitgevoerd.
 
CONTACT MET ONDERNEMERS
Het jaar 2021 begon- en eindigde in lockdown. Om in contact te blijven met de ondernemers in de binnenstad 
en een luisterend oor te bieden hee" het team - tijdens de eerste lockdown - telefonisch contact gezocht 
met nagenoeg alle ondernemers in de binnenstad. Daarnaast werd er in samenwerking met Venlostad.com 
tijdens de lockdowns regelmatig een ‘walk-it-o&’ georganiseerd: in wisselende samenstelling liep een groepje 
ondernemers door de binnenstad voor een goed gesprek, stoom a!lazen en elkaar inspireren en motiveren. 

LIED FRANS POLLUX
Op 15 januari werd de single en videoclip Binnezi#e Zat gepresenteerd. Een lied dat Frans Pollux in opdracht 
van Venlo Partners schreef om ondernemers een hart onder de riem te steken en bezoekers uit te nodigen 
vooral weer naar de binnenstad te komen. 

AVONDKLOKRELLEN
Als gevolg van de avondklokrellen in januari lieten een aantal ondernemers hun etalages dich#immeren. Om 
het straatbeeld op te fleuren liet Venlo Partners - naar een idee van ondernemer Rolph van Heyster - teksten 
op zo’n 20 verschillende scho#en schilderen. 

4.  CORONA
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OVERLEGGEN
Samen met de gemeente Venlo, Politie Limburg-Noord, 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groot Venlo, Venlostad.
com en Q-Park maakte Venlo Partners deel uit van de Corona-
werkgroep. Hierin werd wekelijks het verloop van het voorgaande 
weekend geëvalueerd en alvast vooruitgeblikt. Dit overleg had 
een uitvoeringsgericht- en praktisch karakter. 
Daarnaast was er een wat breder overleg Corona-aanpak 
binnenstad en stadsdeelcentra, waarin steeds de gevolgen van 
de persconferenties werden besproken. 

SIGNING
Om zowel de Nederlandse als Duitse bezoeker op de hoogte te 
brengen van de op dat moment geldende coronaregels werd 
de openbare ruimte voorzien van signing. Bij iedere wijziging 
van maatregelen werden winkels en horeca voorzien van 
posters met de actuele regels. Ook in de openbare ruimte en 
bij de parkeergarages werden de geldende regels via posters 
gecommuniceerd. 

TOILETVOORZIENING
Ten tijde dat de horeca gesloten was hee" Venlo Partners 
een tijdelijke toiletvoorziening georganiseerd samen met 
‘toiletju&rouw Sjaan’. Zij zorgde tijdens de openingstijden van de 
winkels voor schone en coronaproof wc’s. 

BESTELROULETTE
In februari presenteerde Venlo Partners samen met InVenlo 
de bestelroule#e: een handig online tool voor mensen die 
niet meer wisten waar ze moesten bestellen of zich wilden 
laten verrassen. Het was een promotionele gimmick om het 
bestellen bij de Venlose horeca te stimuleren.

FIETSKOERIER EN DEELAUTO
Tijdens de diverse lockdown hee" Venlo Partners met extra 
middelen van de gemeente Venlo de fietskoerier en de 
deelauto gratis ter beschikking gesteld aan ondernemers in 
de binnenstad. Zo konden zij op een laagdrempelige manier 
producten bij hun klanten (laten) bezorgen. 
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5.  EXPLOITATIEOVERZICHT
Venlo Partners
Exploitatieoverzicht 2021

INKOMSTEN Gerealiseerd
Gemeente Venlo - algemene middelen 269.324,00€      
Reclamebelasting 192.836,00€      
Overige bijdragen 195.377,00€      
TOTAAL INKOMSTEN 657.537,00€      

UITGAVEN
Algemene middelen gemeente Gerealiseerd
Personeelskosten en kosten inhuur (225.622,73)€     
Huur, gas, water, elektra, data, hosting (34.617,54)€       
Kantoorkosten (7.791,31)€         
Communicatie / algemene promotie (2.679,05)€         
Financiële administratie en advies (13.534,28)€       
Algemene middelen gemeente (284.244,91)€    

Programmabegroting
Programma’s City Marketing
Programma bewoners (350,46)€            
Programma bewoners buurgemeenten en toeriste (87.850,51)€       
Programma kooptoerist (17.124,49)€       
Programma studenten en personeel (7.028,90)€         
Algemene communicatiemiddelen (25.512,65)€       
Subtotaal (137.867,01)€    

Programma’s City Management
Algemene promotiemiddelen (186.456,75)€     
Centrum als merk (25.283,27)€       
Ontwikkeling ondernemers (806,84)€            
Samenwerking en communicatie (8.669,11)€         
Evalueren en evolueren (375,00)€            
Subtotaal (221.590,97)€    

TOTAAL UITGAVEN (643.702,89)€    

AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA (6.182,20)€         

TOTAAL KOSTEN (649.885,09)€  
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Bestuur
In 2021 bestond het bestuur van Venlo Partners uit:
-  Fons Tans – voorzi!er (tot mei 2021)
-  Peter Lommen – penningmeester (waarnemend voorzi!er vanaf mei 2021)
-  Leon Thommassen – secretaris
-  Bart Holleman – algemeen bestuurslid

Team
Het team bestond in 2021 uit: 
-  Marcel Tabbers (1"e), directeur 
-  Inge van Roij (0,8 "e) - city marketeer
-  Lori Mertens (0,8"e) - online marketeer
-  Jules Backes (0,8"e) - assistent city manager/huismeester
-  Kristina Peeters (40 uur per maand – inhuur) – Duitsland marketeer

Oud medewerker Jan Brouwers is nog als vrijwilliger aan Venlo Partners verbonden. We maken met regelmaat 
nog dankbaar gebruik van zijn ervaring en kennis. 

Venlo Partners werkt daarnaast steeds met een aantal stagiaires, zowel van MBO als HBO opleidingen, en met 
inhuur op projectbasis.

6.  ORGANISATIE
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Venlo Partners
Picardie 11a
5911 BW Venlo

077-3333012
info@venloverwelkomt.nl
www.venloverwelkomt.nl 


