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1.0  

Inleiding 
 
 
 
1.1 Wegens succes geprolongeerd  
 
Vrijwel elke stad in Nederland heeft ze: straten buiten het kernwinkelgebied die 
zich kenmerken door een divers aanbod, een authentieke uitstraling, een grote 
binding met de buurt en een zeer gevarieerde kwaliteit van ondernemerschap. Ooit 
een florerende winkelstraat, maar door de jaren heen is een aantal vertrouwde 
winkels verdwenen. Veel van de problemen in zulke straten hebben te maken met 
algemene trends en ontwikkelingen op de detailhandels- en vastgoedmarkt, zoals 
de verandering in consumentengedrag, schaalvergroting en de opkomst van 
internetwinkelen. Maar vaak liggen er ook oorzaken achter die meer 
gebiedsspecifiek zijn, zoals een verandering in de bevolkingssamenstelling van de 
buurt.  
 
In Tilburg zijn de Besterdring en de Korvelseweg van oudsher belangrijke 
verbindingsstraten (linten) naar het kernwinkelgebied waaraan zich ondernemers 
met winkels of andere bedrijven vestigden omdat er veel verkeer was. Als gevolg 
van bovengeschetste ontwikkelingen werden ook deze twee winkelstraten 
geconfronteerd met een aantal bedreigingen, zoals leegstand, verloedering, 
verminderde uitstraling, versnipperd vastgoedeigendom en ongewenste 
bouwactiviteiten. Deze ontwikkelingen maakten een heroriëntatie op de positie van 
de linten noodzakelijk. Om grip te krijgen op de ontwikkelingen werd medio 2010 
het project lintenmanagement opgestart. Het lintenmanagement heeft tot doel om 
in gezamenlijkheid met partijen als ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente 
een structurele verbetering te realiseren  van het economisch functioneren van de 
beide linten. Zodat ondernemers een goede boterham kunnen verdienen, 
bewoners en bezoekers prettig kunnen winkelen of boodschappen doen en het 
vastgoed van eigenaren een positieve waardeontwikkeling doormaakt. 
 
Voor de opzet en uitvoering van het project werd de Stuurgroep 
Lintenmanagement Tilburg opgericht. Deze bestond uit vertegenwoordigers van  
de beide ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, de Ondernemers 
Federatie Tilburg en diverse diensten en afdelingen van de gemeente Tilburg. De 
stuurgroep had tot taak een visie en plan van aanpak voor de twee linten te 
formuleren. De stuurgroep heeft in kaart gebracht wat er leeft onder de 
ondernemers en consumenten. Hoe ervaren zij de linten? Wat zouden zij graag 
willen veranderen of juist behouden? Op basis van de afgenomen ondernemers- 
en consumentenenquêtes en een ruimtelijk economische analyse werden in het 
plan van aanpak de kansen en bedreigingen voor de twee linten in beeld gebracht. 
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Vervolgens werden de ambities en doelstellingen voor de linten vastgesteld en 
doorvertaald in projectactiviteiten (projectenprogramma). 
De in juni 2010 door de stuurgroep aangestelde lintenmanager houdt zich bezig 
met de dagelijkse gang van zaken in de beide linten en heeft contact met de 
ondernemers, eigenaren/makelaars en gemeente. De lintenmanager draagt zorg 
voor het aanzwengelen van de projecten en activiteiten om de linten als 
totaalproduct te versterken en aantrekkelijker te maken voor de consument. Het 
projectenprogramma (Plan van Aanpak) heeft een looptijd van juni 2010 tot eind 
2013. 
 
De eerste twee jaar is hard gewerkt aan draagvlakverwerving en het realiseren van 
een structurele financiering middels een ondernemersfonds. Veel van de 
doelstellingen uit het Plan van Aanpak zijn inmiddels gerealiseerd. De leegstand is 
op beide linten teruggedrongen, op Korvel van 23% naar 15% en op de Besterd 
van 14% naar 7%. Er is een overtuigende meerderheid van de ondernemers voor 
het heffen van een reclamebelasting voor beide linten, waarmee de financiering 
van de projectactiviteiten structureel is geregeld. De plannen uit het opgestelde 
communicatieplan worden uitgevoerd en er is een makelaarspool geformeerd, wat 
de verhuurbaarheid van de panden gaat vergroten. Er is een ‘eigenarenspreekuur’ 
opgezet om de kwaliteit en de uitstraling van bestaande panden en nieuwbouw te 
verbeteren en er worden vele evenementen georganiseerd om alle ondernemers te 
betrekken en de linten te promoten. 
 
De gezamenlijke aanpak door vele partijen heeft een eind gemaakt aan de  
negatieve spiraal waarin de linten dreigden terecht te komen. Maar helaas moet 
geconstateerd worden, dat intensiveren van de aanpak noodzakelijk is. De 
economische crisis raakt alle ondernemers hard. Velen moeten vechten voor hun 
bestaansrecht. De linten hebben met hun verrassend winkelaanbod en de 
aanwezigheid van veel speciaalzaken echter alles in huis om deze moeilijke 
periode door te komen. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. 
 
Bij de inzet van het lintenmanagement als instrument om de noodzakelijke 
veranderingen tot stand te brengen zijn vier fasen te onderscheiden: 
 
Fase 1 
Linten in neergang fase: 
Partners luiden noodklok, roep om inzet lintenmanagement (2008-2010) 
 
Fase 2 
Linten in opbouw fase: 
Start lintenmanagement, start van netwerken en realiseren quick wins 
(2010-2013) 
 
Fase 3 
Linten in uitbouw fase: 
Lintenmanager bouwt aan organisatievermogen, samenwerkingsactiviteiten 
en innovatieve marketing en promotie (2014-2017) 
 
Fase 4 
Linten in stabiele fase: 
Lintenmanager werkt toe naar het einde van zijn contract, inhurende partij 
neemt beslissing over verlenging (2018) 
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Het voorliggende Meerjarenplan 2014-2018 behelst de fasen 3 en 4 van het project 
Lintenmanagement. Om de gestelde doelen te verwezenlijken is een 
resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie onontbeerlijk. De betrokken partijen 
hebben in de loop van 2012 gekozen voor een professionele organisatie die vorm 
heeft gekregen in de Stichting Tilburgse Linten. In het Meerjarenplan 2014-2018 
geeft het bestuur van de stichting een visie op die samenwerking. Niet alleen wat 
betreft het soort acties dat de komende jaren ondernomen moet worden, maar ook 
wat betreft de organisatie en financiering van die samenwerking. 
 
1.2 Leeswijzer  
 
Dit Meerjarenplan is geschreven vanuit de optiek van de lintenmanager. De 
lintenmanager staat tussen de partijen en brengt ze bij elkaar, voedt de agenda en 
faciliteert daarmee de samenwerking. Het stuk is zowel gericht aan de 
ondernemers, aan de vastgoedeigenaren als aan het gemeentebestuur en vormt in 
feite het koersdocument voor de Stichting Tilburgse Linten. Hoofdstuk 2 geeft een 
analyse van het huidige functioneren van de linten. In hoofdstuk 3 wordt kort 
beschreven wat het doel is van het project Lintenmanagement. In hoofdstuk 4 
wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke aanpak en in hoofdstuk 5 en 6  op de 
organisatie en financiering ervan. Hoofdstuk 7 beschrijft het actieprogramma voor 
2014. 
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2.0  

Vertreksituatie 
 
 
 
2.1 Omzetten onder druk 
 
In vrijwel alle winkelcentra in Nederland is de omzet de afgelopen jaren 
afgenomen. Een lagere omzet per vierkante meter bij huurprijzen en loonkosten 
die min of meer op hetzelfde niveau blijven, betekent minder winst en resulteert op 
termijn in meer faillissementen.   
Alle ondernemers hebben op dit moment te kampen met de gevolgen van de 
recessie en de vergrijzing. Bovendien zijn de bestedingen via internet de laatste 
jaren sterk toegenomen. Zoals bij alle consumenten die kopen via internet spelen 
prijs, gemak en assortiment hier een belangrijke rol. Webwinkels hebben 
nauwelijks overheadkosten en kunnen dus tegen zeer concurrerende prijzen 
aanbieden. Het is ook niet strikt noodzakelijk om voorraad aan te houden. Dat 
betekent minder geïnvesteerd vermogen maar ook de mogelijkheid om een 
compleet (breed en diep) assortiment aan te bieden. Tel daarbij op het gemak van 
een winkel die altijd open is en het succes van de webwinkel is duidelijk. De 
consument van vandaag is een andere dan 10 jaar geleden en het is aan de 
ondernemer om daar adequaat op in te spelen. Net als elders in Nederland zijn er 
in de linten ondernemers die dat met succes doen, maar ook ondernemers die nog 
erg zoekende zijn naar hun veranderende rol van aanbieder van producten naar 
leverancier van toegevoegde waarde of van ‘beleving’. 
 
Over de gehele linie zijn de resultaten van de detailhandel in Nederland 
zorgwekkend. Het consumentenvertrouwen is historisch laag en veel ondernemers 
teren in op hun reserves. Vroeg of laat leidt dit tot meer faillissementen. Ook in de 
linten. De komende jaren is er sprake van een overlevingsstrijd. Niet alleen voor 
ondernemers maar ook voor complete winkelcentra. Winkelgebieden die helemaal 
niets doen weten zeker dat het voorzieningenniveau de komende jaren zal 
afkalven. Niets doen is derhalve geen optie. Maar een aanpak in de vorm van 
centrum- of straatmanagement is nog geen garantie dat het tij gekeerd wordt. 
Winkelcentra die kwantitatief te weinig bieden of kwalitatief niet onderscheidend 
genoeg zijn, zullen hoe dan ook langzaam maar zeker krimpen en uitsterven. 
Gelukkig kunnen de Tilburgse linten zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht 
deze concurrentiestrijd aangaan.  
 
 
2.2 Sterkte/zwakte analyse 
 
In het voorjaar van 2013 heeft het adviesbureau DTNP alle winkelgebieden in 
Tilburg in kwalitatieve zin beschreven en beoordeeld. Daarbij spelen aspecten als 
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de kwaliteit van de winkelvoorzieningen (wel/geen ‘trekkers’, variatie in 
branchesamenstelling en prijsniveau), stedenbouwkundige structuur van het 
winkelaanbod, verkeers- en parkeeraspecten, onderhoud (mate waarin 
geïnvesteerd wordt), leegstand, etc. De beoordeling kan voor de winkelgebieden 
Korvel en Besterd als volgt worden samengevat. 
 
Beoordeling winkelgebieden Korvel en Besterd 
 

 
 Bron: DTNP Detailhandelsstructuurvisie Tilburg, 2013 
 
   
2.3 Onderscheidend vermogen 
 
Een bijzondere kwaliteit die de linten onderscheidend vermogen geeft is de 
menselijke maat. Er is sprake van een menselijke maat in de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan. Er is nog tijd en aandacht voor een klant, een 
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verkoper die een vakkundig advies kan geven. De servicegerichtheid en 
persoonlijke benadering van de ondernemers geven de linten een toegevoegde 
waarde die eerder in dorpen dan in grote steden gevonden kan worden. 
Tegelijkertijd weet een aantal van die lokale ondernemers met hun kwalitatief 
hoogstaand en specialistisch aanbod bezoekers tot ver buiten Tilburg naar de 
linten te trekken. 
 
In zijn algemeenheid wijten ondernemers de teruglopende omzetten voor een 
belangrijk deel aan de crisis, het internet en de overheid. Toch hebben zij hun lot 
grotendeels in eigen hand. Zij moeten creatief zijn, met hun tijd meegaan. Zij 
moeten het werkwoord ‘ondernemen’ nog  meer invulling geven. Zij moeten zich 
richten op klantvriendelijkheid, op persoonlijke aandacht. Zij moeten bieden wat 
internet niet heeft en klanten in de watten leggen. 
 
Zowel de Korvelseweg als de Besterdring moeten het hebben van een grote  
diversiteit van bedrijven: winkels, horeca, dienstverlening en publieksfuncties. 
Belangrijke troeven voor de Korvelseweg zijn voorts de historische uitstraling van 
de straat, de multiculturele sfeer en de goede bereikbaarheid. Bij de Besterdring 
zijn dat de prima bereikbaarheid, goede parkeerfaciliteiten en de aanwezigheid van 
de regionale weekmarkt.  
Deze kwaliteiten geven de Tilburgse linten onderscheidend vermogen ten opzichte 
van de binnenstad en de andere wijkwinkelcentra in Tilburg. 
Aan de andere kant maakt de sterkte/zwakte analyse duidelijk, dat de komende 
jaren bij  de Korvelseweg met man en macht gewerkt moet worden aan verbetering 
van de uitstraling, de parkeergelegenheid en het terugdringen van de leegstand. 
De te lange lineaire structuur van het winkelgebied vormt eveneens een bijzonder 
punt van aandacht. Bij de Besterd is het van belang om de parkeergelegenheid bij 
de twee supermarkten te verbeteren.   
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3.0  

Ambitie en 
doelstellingen 
 
 
 
3.1  Gedeelde belangen 
 
De gemeente Tilburg ziet de inspanningen van de Stichting Tilburgse Linten en de 
daarin samenwerkende partijen als een succesvol voorbeeld om ook in 
economisch minder tijden vitaliteit in de stad te houden en te brengen. Volgens de 
gemeente kan deze aanpak dan ook dienen als een voorbeeld of "best practice" 
voor de binnenstad en andere Tilburgse winkelgebieden. De gemeente 
onderschrijft dat in de linten met name meer doelgericht bezochte en 
specialistische winkels zich met succes vestigen. Voorts onderkent de gemeente in 
haar beleid, dat niet iedere vrijkomende m2 winkelruimte in de linten vraagt om 
invulling met opnieuw een detailhandelsfunctie. Verkleuring - ook in 
bestemmingsplancapaciteit - naar een meer gemengd stedelijk milieu met meer 
dienstverlening, zorg, medische faciliteiten en ruimte voor kleine, niet 
publieksgerichte bedrijvigheid biedt toekomstperspectieven. De linten zijn volgens 
de gemeente de plek om nieuw ondernemerschap te stimuleren en te komen tot 
verbijzondering. Een noodzakelijke voorwaarde om deze ambities te kunnen 
realiseren is voldoende rentabiliteit voor de commerciële functies in de linten. 
Naarmate omzet en winstgevendheid verder onder druk komen te staan wordt het 
moeilijker om het door de gemeente gewenste complete aanbod aan 
voorzieningen en bedrijvigheid in stand te houden. Het spreekt vanzelf dat hier 
sprake is van een  gedeeld belang; ondernemers streven immers ook naar omzet, 
winst en continuïteit. 
 
De centrale doelstelling van het project Lintenmanagement is dan ook: 
 
het stimuleren van het economisch functioneren van de linten als veilige en 
aantrekkelijke winkelgebieden met een diversiteit aan functies en een 
aangenaam leef-, verblijf-, vestigings- en investeringsklimaat voor 
ondernemers en bewoners.  
 
Concreet wordt dit vertaald naar de volgende subdoelen: 
1. Toename omzet linten 
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2. Toename aantal bezoekers 
3. Hogere penetratie van beide winkelgebieden (klanten bezoeken meer van het 
    winkelgebied) 
4. Langere verblijfsduur bezoekers 
5. Toename waardering bezoekers 
6. Een zo compleet en aantrekkelijk mogelijk aanbod 
7. Afname leegstand 
 
 
Indicatoren 
Wat betreft het economisch functioneren draait het uiteraard bovenal om het 
verbeteren van de omzet. Dit is eigenlijk alleen maar goed te meten door middel 
van een koopstromenonderzoek waarin een benchmark gemaakt kan worden met 
vergelijkbare centra. Alleen zo is te zien of de linten zich beter ontwikkelen dan de 
rest. Een alternatieve vorm van meten van de omzetontwikkeling is een jaarlijkse 
omzetenquête onder alle ondernemers aan de linten. 
De overige subdoelen zijn eenvoudiger te meten. Uit een door de gemeente te 
entameren loopstromenonderzoek van Locatus kunnen bezoekersaantallen en 
penetratie worden gemeten. Verblijfsduur, waardering en branchering worden 
gemeten in een jaarlijks waarderingsonderzoek. De leegstandmonitor (§ 4.7) laat 
de ontwikkeling van de leegstand zien. 
 
3.2  Hoe en wat 

 
Om deze doelen te kunnen realiseren is de Stichting Tilburgse Linten in het leven 
geroe-pen. In zijn algemeenheid zijn er 6 kenmerken waaraan professioneel 
lintenmanagement moet voldoen. 
 
1. Gelijkwaardig samenwerken  

Versterking van de linten is een gezamenlijk belang dat vanuit een gedeelde 
verant-woordelijkheid en gedeelde inzet wordt gerealiseerd. 

2. Onafhankelijk 
Bij lintenmanagement draait het om een onafhankelijke organisatie. Het mag 
geen lobbyclub zijn voor uitsluitend het ondernemersbelang, noch is het een 
uitvoeringsor-ganisatie van de gemeente. 

3. Structurele aanpak 
De linten zijn nooit ‘af’. Lintenmanagement is een procesaanpak die zich richt 
op de middellange of lange termijn. Uiteraard moeten er op korte termijn 
resultaten zicht-baar worden, maar uit ervaringen elders blijkt dat de volledige 
winst pas na enige ja-ren verzilverd wordt. 

4. Structurele middelen 
Behoudens een extra impuls voor het maken van een inhaalslag, vraagt een 
structu-rele aanpak ook om structurele middelen. Dit vraagt om commitment 
van zowel ge-meentebestuur als van ondernemers. 

5. Integrale aanpak 
Alle facetten van de linten worden in hun onderlinge samenhang aangepakt. 
De aan-trekkelijkheid van de linten wordt niet alleen bepaald door het aanbod 
van winkels, dienstverlening en horeca, maar evengoed door de 
bereikbaarheid, of de kwaliteit van de openbare en private ruimte. 

6. Beleid èn uitvoering  
Lintenmanagement richt zich op activiteiten die concrete resultaten opleveren 
en mag niet vervallen in een ‘praatclub’. Toch is het cruciaal om met elkaar in 
gesprek te blijven over welke zaken aandacht verdienen en hoe de uitvoering 
het beste kan worden aangepakt. Het lintenmanagement dient dan ook het 
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platform te zijn waarbinnen gesproken wordt over beleidszaken welke voor de 
linten relevant zijn. 

 
Lintenmanagement is dus veel meer dan een ondernemersvereniging of een 
gemeentelijk stadsproject; het draait om samenwerking. Die samenwerking heeft 
de vorm gekregen van een stichting waarin niet alleen ondernemers maar zo nodig 
ook ambtenaren worden betrokken in werkgroepen. Eigenaren van commercieel 
vastgoed worden betrokken bij projecten waarin het vastgoed een bijdrage kan 
leveren aan het succes. De stichting wordt financieel gevoed door een 
ondernemersfonds (bijeengebracht door ondernemers), door subsidies verstrekt 
door de gemeente en door vrijwillige bijdragen van vastgoedpartijen. Een verdere 
uitwerking van organisatie en financiering is te lezen in hoofdstuk 5 en 6. 
Hoofdstuk 4 gaat verder in op de vraag wat er de komende jaren moet gebeuren 
om in gezamenlijkheid te kunnen werken aan bovengenoemde doelstellingen. Het 
actieprogramma is uitgewerkt langs 7 inhoudelijke thema’s.  
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4.0  

Aanpak 
 
 
 
Meerjarenplan 
Op hoofdlijnen zijn er twee soorten acties om het economisch functioneren van de 
linten te vergroten: activiteiten gericht op verbetering van het gebodene en 
activiteiten die de linten beter onder de aandacht van potentiële klanten brengen. 
 
Het verbeteren van het product, het vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit 
van de linten kost relatief veel tijd en geld. In binnensteden die een grote fysieke 
herstructureringsopgave kennen, lopen centrumprojecten soms tientallen jaren. 
Gelukkig is dat in de linten niet aan de orde. Wat betreft de fysieke kwaliteit 
hebben we niet te maken met totaal verpauperde straten of panden.  
 
Lintenmanagement is per definitie een meerjarenplan. Een procesaanpak voor de 
langere termijn. Zoals Coca Cola ondanks een enorme naamsbekendheid na meer 
dan 100 jaar nog steeds reclame maakt en blijft maken, zal het ook altijd lonen om 
in gezamenlijkheid de linten onder de aandacht van bezoekers te brengen. En er 
voor te zorgen dat die bezoeker vervolgens ook een positieve ervaring heeft, 
omzet genereert en terugkeert voor een volgend bezoek. 
 

 

 
 

4.1 Thema 1: Marketing, promotie en communicatie 
 
Marketing moet! 
Wat geldt voor een onderneming geldt evengoed voor een winkelcentrum. Als je je 
omzet wilt vergroten kun je twee dingen doen: je product verbeteren en/of je 
product beter onder de aandacht van potentiële klanten brengen. 
Het verbeteren van het product, het vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit 
van een centrum, kost zoals hierboven reeds vermeld relatief veel tijd en geld. Met 
betere marketing, promotie en communicatie kun je echter direct beginnen en de 
effecten ervan zijn op korte termijn zichtbaar; het is relatief gezien een ‘quick win’. 



 13 

Door de krachten op dit vlak te bundelen kan op korte termijn het bezoek aan de 
linten worden vergroot. In het verleden zijn daar ook goede resultaten mee 
geboekt. Binnen het actieprogramma van de Stichting Tilburgse linten krijgen 
marketing, promotie en communicatie dan ook hoge prioriteit. 
 
Kernwaarden en marketingconcept 
De marketingstrategie dient de algemene doelen van het project 
lintenmanagement maar is primair gericht op toename van het aantal bezoekers 
door: 
 

• sterkere binding van de wijkbewoners 
• sterkere binding inwoners rest van Tilburg 
• aantrekken nieuwe bezoekers buiten Tilburg (omliggende dorpen) 

 
Het antwoord op de vraag wie je bent, wat je wilt uitstralen, naar wie en op welke 
wijze is cruciaal. Het antwoord is sturend voor heel veel andere vragen binnen het 
project lintenmanagement. De marketingstrategie vormt het overkoepelende kader 
voor alles wat te maken heeft met communicatie, promotie en marketing en geeft 
daarnaast ook richting aan andere activiteiten en projecten. Als we de linten als 
samenhangend geheel willen laten zien moeten we bepalen wat haar kernwaarden 
zijn. Wat is het gezicht dat je wilt laten zien aan de potentiële bezoeker? 
 
Het bureau Neerlands Hoop heeft de ondernemers gevraagd wat zij als de 
kernwaarden zien van de linten. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat dit de kern-waarden van de linten zijn: 
 

 

KWALIT
EIT  BEREIKBAAR 

  GEZELLIG  

 

PERSOONLI
JK  

VAKMANSC
HAP 

  

    
VERRASSEN
D  

DIVE
RS   

              
HISTORISCH 

  

SPECIAALZA
KEN  

 
Daarnaast komt naar voren uit het onderzoek dat de aanwezigheid van lokale 
zelfstandige ondernemers in de linten erg gewaardeerd wordt. 
 
Op basis van deze informatie is gekozen voor een marketingconcept waarin de 
persoonlijke benadering, gastheerschap en vakmanschap centraal staan. De 
boodschap wordt zoveel mogelijk gebracht door de gastheren en gastvrouwen van 
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de linten; de ondernemers. Dit wordt aangevuld met kwaliteitsbeelden van de linten 
en reacties van tevreden (echte) klanten. 
De ondernemer is daarmee niet alleen gastheer van zijn eigen bedrijf maar ook 
ambassadeur van de linten. Vanuit het idee dat wat goed is voor de linten,  ook 
goed is voor een individuele ondernemer. 
Deze benadering is niet vrijblijvend. Als je dit concept echt omarmt, wordt er iets 
verwacht van de ondernemers; ze moeten willen optreden als ambassadeur en zelf 
ook proactief de linten meenemen in hun eigen communicatie waar mogelijk. 
Een winkelstraat die het goed doet is eigenlijk een soort Bijenkorf zonder dak. Als 
je in het warenhuis op de schoenenafdeling vraagt waar je de keukenmessen kunt 
vinden, wijst het personeel je vriendelijk de weg. In een winkelstraat moet dat ook 
zo zijn. Te vaak halen winkeliers hun schouders op. Doorverwijzen naar hun 
concurrent? Ze zijn toch niet gek. 
 
 
Marketingmix 
Er wordt een combinatie van verschillende marketinginstrumenten ingezet 
variërend van website tot advertenties in huis-aan-huisbladen. Crossmedia is erg 
belangrijk. Ontvangers gaan de boodschap herkennen als ze deze via meerdere 
middelen te zien krijgen. Dankzij de combinatie van meerdere media wordt een 
groter bereik gerealiseerd. De efficiëntie is het grootst als traditionele en nieuwe 
media zó worden gecombineerd dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
kwaliteiten van beide.  
 
Internet 
Internet is in toenemende mate een concurrent voor de fysieke winkel maar kan, 
indien goed ingezet, evengoed een bondgenoot zijn om de omzet van 
ondernemers aan de linten te vergroten. Wie niets met internet doet, laat kansen 
liggen. Maar het zijn met name ondernemers die in staat zijn om een goede 
koppeling te maken tussen het virtuele en fysieke domein, die de komende jaren 
succesvol zullen zijn. Het gaat om de combinatie van ‘clicks and bricks’. Een 
ondernemer moet niet alleen zichtbaar zijn op internet, hij zal ook toegevoegde 
waarde moeten bieden in het fysieke domein om de consument te verleiden. Op 
prijs valt immers niet te concurreren met webwinkels. 
Binnen het thema ‘gastheerschap & ondernemerschap’ wordt aandacht besteed 
aan de vraag wat de ondernemers kunnen doen om beter gebruik te maken van 
internet en sociale media. 
 
Vanuit de marketing van het lintenmanagement is het de ambitie om de bezoeker 
in het digitale domein meer te verleiden tot een fysiek bezoek aan het centrum, om 
de verblijfsduur te verlengen en om de activiteiten van alle verschillende 
ondernemers op internet beter te bundelen en verzilveren.  
 
Eind mei 2013 heeft de Stichting Tilburgse Linten een webwarenhuis gelanceerd 
dat een koepel gaat vormen voor de websites en facebook- en twitteraccounts van 
alle ondernemers. Het idee daarachter is dat de linten Korvel en Besterd 
gezamenlijk  een online winkelcentrum opzetten waarin alle ondernemers hun 
producten en diensten kunnen uitstallen. De consument kan dan winkelen op elk 
tijdstip dat het hem uitkomt. De ondernemers kunnen kiezen voor een persoonlijk 
visitekaartje op de website. Dit verhoogt de vindkans op Google. Hoe vaker je 
website en je bedrijfsnaam worden genoemd op het internet, hoe hoger je komt te 
staan in  zoekresultaten. Maar de ondernemer kan ook een hele webshop 
inrichten, zodat de consument online producten kan bestellen en thuis laten 
bezorgen. Vervolgens kan de website verder worden doorontwikkeld qua 
functionaliteit. Belangrijkste ambitie daarbij is het verlengen van de verblijfsduur 
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door de bezoeker via zijn smartphone meer functionaliteit te bieden. Wanneer een 
tweet vanuit het lintenmanagement wordt geretweet door alle ondernemers 
ontstaat er een enorme multiplier qua followers waar uiteindelijk alle ondernemers 
baat bij hebben. Vermeldt de facebookpagina van het lintenmanagement een 
evenement, dan is het een kleine moeite voor ondernemers om dat te ‘delen’ of te 
‘liken’. Met social media is veel te bereiken wanneer de krachten gebundeld 
worden.  
 
Promotiemateriaal  
Op dit moment is nauwelijks of geen promotiemateriaal beschikbaar van de linten.  
Met relatief weinig middelen en wat creativiteit kan enorm veel bereikt worden met 
zaken als flyers, posters, paperbag, uitvouwbare plattegrond etc. 
 
 
Evenementen  
Het evenementenprogramma valt in principe ook onder de noemer van marketing 
maar is een dusdanig omvangrijk programma dat dit als een apart thema is 
opgepakt in het uitvoeringsprogramma in § 4.2. 

Communicatie 
Behalve het aankondigen van evenementen werd er vroeger nauwelijks iets 
gedaan aan het communiceren van nieuwswaardige ontwikkelingen in de linten 
naar (potentiële)  bezoekers  Meteen vanaf de start van het lintenmanagement 
medio 2010 is daar verandering in gekomen door intensief positieve communicatie 
naar buiten te brengen.  Alles waarmee de linten positief in het nieuws kunnen 
komen wordt aangegrepen: 
evenementen, opening van een nieuwe winkel, nieuwe ontwikkelingen in de linten, 
speciale promotionele acties etc.  
In opdracht van het lintenmanagement heeft het bureau Neerlands Hoop een 
integraal communicatieplan voor de Tilburgse linten opgesteld. Een belangrijke 
doelgroep daarin  
vormen de ondernemers van de beide linten zelf. Zij moeten immers zorgen voor 
samenhang binnen en tussen de linten. Meer bekendheid onderling zorgt voor een 
grotere binding en bereidheid tot samenwerking. Inmiddels is de uitvoering van de 
volgende acties uit het communicatieplan ter hand genomen: 
• de productie van twee promotiefilms, die op de website van de linten vertoond  

worden; 
• de vervaardiging over een periode van 2 jaar van 250 korte bedrijfsfilms (duur 

30 seconden) ter vertoning op de gezamenlijke website; 
• om de ondernemers op de hoogte te brengen van de activiteiten van het 

lintenmanagement en de middelen die ingezet worden om te linten beter te 
positioneren wordt iedere maand een digitale nieuwsbrief uitgebracht en 
tussentijds - indien daar aanleiding toe is - een digitale nieuwsflits; 

• reclame als middel om een brede doelgroep te bereiken; 
• twee maal per jaar wordt voor de ondernemers een Lintencafé georganiseerd 

met een speciaal thema; 
• twee keer per jaar wordt speciaal voor startende en nieuwe ondernemers aan 

de linten een netwerkbijeenkomst opgezet;  
• De Lintenmakelaars werken samen en promoten actief de winkelstraten Korvel 

en Besterd.    
• Loyaliteitsacties zoals spaar- en krasacties in het voorjaar en najaar. 
• Actieve promotie via facebook en twitter 
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4.2 Thema 2: Evenementen en activiteiten 
 
Visitekaartje en klantenbinding 
Evenementen worden door gemeentelijke overheden ingezet om de beeldvorming 
van de stad te beïnvloeden en als strategisch instrument in de strijd om méér en/of 
andere bewoners, bezoekers en investeringen. Steden willen zichzelf presenteren 
als een aangename plaats om te wonen, te werken en te ontspannen, en 
evenementen worden beschouwd als een belangrijk element in de ‘citymarketing’. 
Een evenement dynamiseert  
 
het toeristisch aanbod van een stad en zorgt voor variatie en vernieuwing. Op die 
manier kunnen evenementen nieuwe segmenten van toeristen en bezoekers 
aantrekken. Evenementen kunnen een positieve invloed hebben op de 
naamsbekendheid en het imago van de stad. Met name binnensteden met een 
(boven)regionaal verzorgingsgebied hebben profijt bij het organiseren van 
evenementen. Het is echter de vraag in hoeverre de organisatie van evenementen 
op het niveau van een wijkwinkelcentrum, zoals de beide linten, een effectieve 
manier is om potentiële bezoekers kennis te laten maken met dat winkelcentrum 
en bestaande klanten te prikkelen tot een extra bezoek. Andere wijkcentra in 
Tilburg, zoals Wagnerplein, Westermarkt, Eikenbosch en Heyhoef, zetten het 
instrument ‘evenementen’ op een zeer bescheiden schaal in.  
 
Organisatie evenementen 
Het organiseren van evenementen is ongelofelijk arbeidsintensief. Dankzij de inzet 
van veel vrijwilligers worden met name in Korvel sinds jaar en dag voor relatief 
weinig budget aansprekende evenementen georganiseerd. Deze vrijwilligers 
verrichten heel veel onbetaald werk.  De evenementen  Koningsdag en Winter in 
Zuid worden georganiseerd door de Stichting Krachtig Zuid. De Stichting levert 
uitsluitend een financiële bijdrage aan deze evenementen. 
 
De Stichting Tilburgse Linten organiseert twee kleinschalige evenementen; het 
Kinderkunstlint en de Benefietvoetbalwedstrijd. 
Het Kinderkunstlint heeft als doel de omliggende scholen en daarmee de bewoners 
actief te betrekken bij de Linten. Kinderen maken kunstwerken die worden 
opgehangen in de etalages van de ondermemers op de Linten. Iedereen kan 
stemmen op zijn/of haar favoriete kunstwerk via de social media. 
De Benefiet voetbalwedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met het G-
voetbal en is een sportief evenement voor de ondernemers en de bewoners van 
Amarant. 
 
Evaluatie 
Vanuit de Stichting Tilburgse Linten bezien is het goed om alle bestaande 
evenementen te 
evalueren door ze te toetsen aan de kernwaarden van de marketingstrategie. 
Naarmate de uitstraling van een evenement beter aansluit bij de kernwaarden die 
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gecommuniceerd worden vanuit de marketingstrategie neemt de economische, 
promotionele waarde van het evenement toe. Verder is het goed om te 
onderzoeken of alle ondernemers aan de beide linten evenveel profiteren van de 
positieve effecten van de evenementen.  
 
Evenementenmonitor 
Om evenementen goed te evalueren is het bovendien kan een evenementen-
monitor op worden gezet die zowel kwantitatief als kwalitatief meet hoe de 
bezoeker het evenement waardeert. Bereikt een evenement voldoende 
bezoekers? Zijn dat ook de beoogde bezoekers? En waarderen zij het evenement? 
Geeft het aanleiding tot meer bezoek aan de linten? Dat zijn vragen die op tot op 
heden nooit beantwoord zijn maar wel relevant zijn bij het maken van keuzes en bij 
het aantrekken van sponsoren. 
De evaluatie geeft input voor doorontwikkeling van bestaande evenementen en 
leidt mogelijk tot afschaffing van een evenement en/of de ontwikkeling van een 
nieuw evenement.  
Verder zou bekeken kunnen worden of er in de weekenden meer doorlopende 
activiteiten 
kunnen plaatsvinden (van Paashaas tot draaiorgel tot straattheater) zodat de 
levendigheid niet alleen piekt op evenementendagen maar dat ‘er altijd iets te doen 
is in de linten’. 
Wat betreft de ontwikkeling van een nieuw evenement komt in principe alles dat 
aansluit bij de kernwaarden van de linten in aanmerking. Voorbeelden van 
evenementen in lijn met het karakter van de linten: een buitenbrunch, stijladvies, 
workshops, modeshows. Hierin worden de kernkwaliteiten en het vakmanschap 
van de ondernemer zichtbaar. Er liggen ook kansen voor evenementen die 
aansluiten bij sterke onderscheidende branches uit het winkelaanbod van de linten. 
 
 

 
 
 

4.3 Thema 3: Straatbeeld en routing 
 
Leiden en verleiden 
Bij het ontwerpen van nieuwe winkelcentra wordt altijd veel aandacht besteed aan 
routing. Hoe voelt het straatbeeld aan? Is het een plek waar ik graag blijf 
rondslenteren of wil ik zo snel mogelijk weer weg als ik heb gekocht waarvoor ik 
kwam? Word ik verleid om door te lopen en alle delen van het winkelcentrum te 
bezoeken? 
De reden dat hier veel aandacht voor is, is simpel: hoe beter de routing, des te 
langer de verblijfsduur van de bezoeker. En hoe langer de verblijfsduur, des te 
groter de bestedingen. Behalve de routing is ook de ambiance en inrichting  van de 
openbare ruimte van grote invloed op de verblijfsduur van de bezoeker.  
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In de Besterd richt 60% van de aanwezige winkels zich op vergelijkend winkelen;  
in Korvel is dat 50%. Wat de routing betreft is de situatie in beide winkelstraten min 
of meer problematisch: beide straten vormen een lang lint met verspreide 
winkelvestigingen, waarbij het voorzieningenfront op veel plaatsen wordt 
onderbroken en niet meer aandoet als één geheel. Hierdoor worden veel winkels 
niet ontdekt en blijft de aanwezige kwaliteit verscholen. Van de bezoekers aan de 
Korvelseweg brengt 40% tegelijkertijd een bezoek aan de binnenstad. De 
Korvelseweg heeft daarmee een duidelijke functie als aanrijroute en aanloopstraat 
richting binnenstad.  
 
Voor de beide linten ligt er dus een uitdaging om de bezoeker beter te (ge)leiden 
en verleiden zodat ofwel 
• bezoekers een zo’n groot mogelijk deel van het winkelgebied belopen en de 

verblijfsduur toeneemt (Besterd) ofwel 
• consumenten  (thematische) deelgebieden van de winkelstraat intensiever 

bezoeken en de verblijfsduur per saldo toeneemt (Korvel).  
 
Nadere studie en overleg moet hier meer duidelijkheid en uitsluitsel over 
verschaffen. Het eerder in § 3.1 genoemde loopstromenonderzoek van Locatus 
kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.  
Bij het verleiden van de bezoeker om de gehele straat te belopen of grotere delen 
van de straat is het van belang te weten dat hij zich oriënteert op 3 dingen: 
1. Kwaliteit fysieke ruimte: hoe zit het met de inrichting van het openbaar gebied, 

is de ruimte schoon, heel en veilig? 
2. Evenwichtig straatbeeld: wat is de uitstraling van de winkels?  
3. Baken aan de horizon: zie ik iets dat mijn aandacht trekt en mij verleidt door te 

lopen? 
 
De kwaliteit en uitstraling van de fysieke ruimte is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Het 
verbeteren van de fysieke ruimte vraagt om verschillende soorten ingrepen. 
Sommige zijn eenvoudig op korte termijn te realiseren, andere maatregelen kosten 
jaren voordat het resultaat goed zichtbaar is.  
Door enkele cosmetische ingrepen kan op een snelle en effectieve manier al meer 
eenheid bereikt worden en de uitstraling verbeterd, zoals als winkelgebied één 
huisstijl en logo ontwikkelen alsmede vlaggen en banieren ontwikkelen en deze op 
strategische plekken ophangen/neerzetten. 
 
Opwaardering openbare ruimte en uitstraling 
De openbare ruimte is een belangrijk element om de beleving van de consument te 
bepalen. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde: 
 
• Bloemen en groen. Aankleding openbare ruimte door een combinatie van 

bijvoor-beeld “hanging baskets”aan lantaarnpalen, plantenbakken, gevelgroen 
etc. Met name de Korvelseweg maakt reeds gebruik van diverse 
inrichtingselementen. 

• Inventariseren van de mogelijkheden voor aanvullende èn eigentijdse 
inrichtings-elementen die passen bij de identiteit van de twee linten. Denk 
hierbij aan vlaggen en banieren, verlichting, informatieborden en kunst in de 
openbare ruimte. Door unifor-miteit van de openbare ruimte na te streven, 
ontstaat bij de bezoekers een “lintenervaring”.  

• Versterken attentiewaarde entrees van de linten door het plaatsen van 
bijzondere inrichtingselementen.  

• Op een aantal punten is het wellicht nodig om een baken te realiseren dat de 
loopstroom in een bepaalde richting verleidt. Het betreft hier interventies die 
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stedenbouwkundig van aard zijn en daarom tot het primaat van de gemeente 
behoren. In 2014 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit soort 
bakens te realiseren.   

• Jaarlijkse lintenschouw met de partners van het lintenmanagement. In 
gezamenlijkheid worden verbeterpunten gesignaleerd en acties uitgezet.  

 
Stimuleren gevel- en beeldkwaliteit 
De uitstraling van de wanden en de gevels in de linten (het verticale vlak) bepalen 
mede de attractiewaarde van de linten. Gemeente en lintenmanagement kunnen 
vooral via de contacten met de vastgoedeigenaren een stimulerende en 
activerende rol spelen in het verbeteren van de gevel- en beeldkwaliteit. Die rol 
kan op meerdere niveaus worden opgepakt: 
• inventarisatie verbeterpunten, mogelijkheden voor aanlichting gebouwen; 
• stimuleren eigenaren, bijvoorbeeld via een in te stellen gevelprijs; 
• opstellen beeldkwaliteitplan als richtinggevend kader; 
• inventarisatie verbeterpunten reclamevoering en uitstallingen als onderdeel van 

het beeldkwaliteitplan. 

 
 

4.4 Thema 4: Gastheerschap en ondernemerschap 
 
Sterkte benutten 
Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van lokale zelfstandige 
ondernemers sterk gewaardeerd wordt en dat de klant die ondernemers gemiddeld 
genomen als vakkundig, gastvrij en servicegericht ervaart. Om deze kracht verder 
te benutten, wordt in 2014 wederom een aantal stappen gezet om het 
ondernemerschap verder te versterken en het begrip gastheerschap naar een 
hoger schaalniveau te tillen; van individueel naar collectief gastheerschap. 
 
Bedreiging 
Een belangrijk aspect daarbij is het inspelen op het veranderende 
consumentengedrag. Internet vormt een geduchte concurrent die het op prijs altijd 
wint van de fysieke winkel. Meer dan ooit is een bezoeker niet per definitie een 
klant die iets koopt. Succes wordt bepaald door de toegevoegde waarde die je kunt 
bieden. Als ondernemer individueel en als winkelgebied als geheel. Simpelweg 
producten aanbieden en de winkeldeur openen is al lang niet meer voldoende om 
de klant te boeien en te binden; daarin onderscheidt men zich niet van een 
webwinkel die een breder en dieper assortiment kan aanbieden, altijd geopend is 
en ook nog goedkoper is. De mate waarin een ondernemer hier op kan inspelen 
bepaalt zijn succes en overlevingskans in slechte economische tijden. Sommige 
ondernemers in de linten spelen goed in op die veranderende consument, andere 
doen dat nog onvoldoende. 
 
Vanuit het lintenmanagement wordt een aantal activiteiten ontplooid die 
ondernemers helpen hun gastheerschap en ondernemerschap naar een hoger 
plan te tillen. Het delen van kennis en best practices staat daarin centraal. 
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Uiteindelijk is het de ondernemer zèlf die bepaalt hoe hij omgaat met de 
veranderende consument. 
 
Workshops 
In 2014 worden minimaal 4 bijeenkomsten georganiseerd gericht op inspireren, 
kennis delen en het stimuleren van samenwerking tussen verschillende 
ondernemers uit de linten. Aanleiding voor de bijeenkomsten is een inhoudelijk 
thema maar er is ook ruimte voor netwerken en ‘teambuilding’. Het exacte 
programma wordt afhankelijk van de behoeften van de ondernemers nog verder 
uitgewerkt, maar op dit moment staan de volgende bijeenkomsten gepland: 
• Social media en gebruik website; hoe kan ik als ondernemer social media beter 

inzetten en hoe kunnen we met elkaar social media inzetten om de linten als 
geheel beter op de kaart te zetten? Jaarlijks zullen 20 ondernemers per 
winkelgebied worden opgeleid in sociale media en gebruik laagdrempelige 
bedrijfswebsite Linten. 

• Retail 2020; programma van de Kamer van Koophandel dat ingaat op kansen 
en bedreigingen als gevolg van het veranderende consumentengedrag. 

• Gastheerschap; onder leiding van expert wordt gezocht naar kansen om de 
gast nog beter te ontvangen in de linten. 

• Etaleren; goed etaleren verbetert straatbeeld, vergroot de omzet van de 
individuele ondernemer en verlengt bovendien de verblijfsduur van de 
consument. Hoe bestaat het dat winkeliers maandenlang niets aan hun etalage 
veranderen. Elke veertien dagen een nieuwe etalage laat zien dat de 
ondernemer niet stilzit en het triggert een voorbijganger om weer eens binnen 
te kijken. 

• Veiligheidstrainingen voor de ondernemers in het kader van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen voor de Linten. 

   
Koopavond 
In vrijwel alle centra in Nederland staat de koopavond onder druk. Door 
teruglopend bezoek sluiten steeds meer ondernemers de deuren wat vervolgens 
weer leidt tot minder bezoek. Een aantal ondernemers uit de linten heeft 
aangegeven dat zij de teruglopende koopavond zien als een probleem dat 
gezamenlijk moet worden opgepakt. Dit thema wordt daarom meegenomen tijdens 
plenaire bijeenkomsten. Mogelijk wordt het positioneren van de koopavond een 
apart project binnen dit thema. 
 
Koopzondag 
Een tweede onderwerp dat met enige regelmaat de kop opsteekt is de 
koopzondag. In de linten zijn de meeste winkels op zondag gesloten. Uitzondering 
daarop vormt een aantal allochtone ondernemers in de Korvelseweg, die elke 
zondag de winkel geopend hebben. In de Besterd is een klein aantal winkels op de 
laatste zondag van de maand geopend.  
Een winkelgebied waarin een klein deel van de winkels geopend is en de overgrote 
meerderheid niet, is niet aantrekkelijk. Teleurgestelde bezoekers keren niet terug 
op zondag, waardoor omzetten dalen en nog meer winkeliers de deur gesloten 
houden. De kans dat hier een positieve spiraal ontstaat is vrijwel nihil. 
Samenwerking is de basis voor een slagvaardig lintenmanagement. Een discussie 
over de koopzondag draagt niet bij aan het onderlinge vertrouwen en verkleint 
daarmee de kans op een succesvolle bundeling van krachten. Vanuit de Stichting 
Tilburgse Linten zal deze discussie dan ook niet worden aangejaagd.  
 
Gratis WIFI 
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Steeds meer (horeca)ondernemers bieden gratis WIFI aan in hun onderneming. 
Diverse gemeenten experimenteren met gratis WIFI in winkelgebieden als geheel. 
Steeds meer consumenten hebben een smartphone en gebruiken deze ook tijdens 
hun bezoek aan een centrum om hun route te bepalen, bepaalde winkels te vinden 
of om gebruik te maken van lokale aanbiedingen. Gratis WIFI is dus niet alleen een 
vorm van gastvrijheid maar biedt ook kansen om het fysieke en digitale domein 
beter met elkaar te verbinden (clicks and bricks), de bezoeker een groter deel van 
het winkelgebied te laten belopen en de verblijfsduur te verlengen.  
Vanuit het lintenmanagement wordt in samenwerking met de gemeente onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn om gratis WIFI te realiseren in de linten. Uitgangspunt 
daarbij is dat de kosten van realisatie (mede) gedragen moeten worden door 
advertising. 
 
Nieuw ondernemerschap 
Nieuwe ondernemers zijn uiteraard van harte welkom in de linten. Vanuit het 
lintenmanagement is een introductiepakket ontwikkeld met informatie en een 
rondleiding voor nieuwe ondernemers. 
Daarnaast wordt het project Startcoach dat coaching verzorgt voor (door)startende 
ondernemers intensiever onder de aandacht gebracht van de doelgroep. 
 
 

 
 
4.5 Thema 5: Vastgoed, branchering en leegstand 
 
Eigenaren commercieel vastgoed 
Het thema vastgoed, branchering en leegstand richt zich vooral op de eigenaren 
van het commercieel vastgoed in de linten. De rol van eigenaren in het succes van 
de linten wordt vaak onderschat. De ondernemer bepaalt voor een belangrijk deel 
de uitstraling van een pand maar het groot onderhoud is een taak voor de 
eigenaar. En het is de eigenaar die bepaalt aan wie hij het pand verhuurt of wat er 
met het pand gebeurt als er tijdelijk geen huurder is. Daarmee levert ook de 
eigenaar een belangrijke bijdrage aan het straatbeeld; zowel in fysieke als in 
programmatische zin. 
 
Ondernemers zijn via de reclameheffing die ze betalen direct betrokken bij het 
lintenma-nagement. Een deel van de ondernemers is tevens eigenaar van het 
pand waarin ze ondernemen maar eigenaren zoals vastgoedbeleggers zijn niet 
vanzelfsprekend betrokken bij de samenwerking. In tegenstelling tot het betalen 
van een reclameheffing is de betrokkenheid, zowel inhoudelijk als financieel, van 
eigenaren op vrijwillige basis. 
 
Vastgoedoverleg 
Getracht wordt de organisatiegraad onder eigenaren te vergroten. Door het 
opzetten van een vereniging van eigenaren ontstaat een overlegplatform waar 
eigenaren vanuit hun positie en belang nadenken over de aanpak van het 
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lintenmanagement. De ambitie is om vanuit een hoger schaalniveau na te denken 
over de rol van vastgoed in de ontwikkeling van de linten. Om het vastgoed niet te 
zien als versnipperd eigendom waar iedere eigenaar zijn maximale rendement uit 
tracht te halen, maar als een samenhangend geheel waarin de keuzes van de ene 
eigenaar consequenties hebben voor het rendement van de andere eigenaar. Als 
een eigenaar zijn pand laat verpauperen of er een inferieure functie  in plaatst, 
heeft dat gevolgen voor de verhuurbaarheid van de omliggende panden. 
Afstemming van belangen leidt op langere termijn tot hogere rendementen voor 
alle vastgoedbeleggers. Helaas zijn er nog steeds veel vastgoedpartijen die vooral 
kijken naar de kortere termijn en om die reden de samenwerking uit de weg gaan. 
Het is niet realistisch om te verwachten dat alle eigenaren mee zullen werken maar 
iedere stap voorwaarts naar bundeling van krachten is er één.  
 
Acquisitie 
Eigenaren en makelaars opereerden tot voor kort vrijwel allemaal op eigen houtje 
waar het gaat om het aantrekken van nieuwe huurders. Op zich is dat begrijpelijk 
maar er is veel te winnen met het bundelen van deze inspanningen. 
Samenwerking betekent meer budget, een groter relatienetwerk, een groter bereik 
en dus meer kans op succesvolle acquisitie. 
Nut en noodzaak van deze samenwerking zijn inmiddels aangetoond. Het vraagt 
om vertrouwen en om het inzicht dat het interessanter is om gezamenlijk de markt 
te vergroten dan om individueel te vechten voor een groter aandeel op een 
gestagneerde markt. Als de vraag naar winkelruimte aantrekt is dat vroeg of laat 
voor alle betrokkenen positief. Samenwerking vraagt om het delen van informatie. 
Welke partijen zijn benaderd en met welk resultaat? Kunnen we met elkaar de 
markt van potentieel geïnteresseerden goed in beeld brengen? 
 
Branchering 
Parallel daaraan is het goed om een gezamenlijke visie op branchering te hebben. 
In tijden van laagconjunctuur zullen eigenaren niet al te kritisch zijn bij de keuze 
van een huurder maar toch is het goed om een ideaalplaatje voor ogen te houden. 
Al was het alleen maar om daarmee prioriteit aan te kunnen brengen in de 
acquisitiestrategie. In de ideale branchering is dan ook een goede balans tussen 
landelijke ketens en couleur locale, tussen kleinschalig en grootschalig en tussen 
verswinkels en niet-dagelijkse producten. Ook bedrijven in de sectoren ambacht, 
groothandel, commerciële en publieke dienst-verlening zijn van harte welkom: de 
linten moeten het hebben van diversiteit! 
In het Plan van Aanpak 2010-2013 is voor zowel de Korvelseweg als de Besterd 
een streef-beeld voor de branchering opgenomen dat als vertrekpunt fungeert voor 
gezamenlijke acquisitie van nieuwe ondernemers. Ook is aan de bestaande 
ondernemers in de linten gevraagd welke formules zij nog missen.  
 
Nieuwbouw bedrijfshuisvesting  
Als er in de linten nieuwbouw plaatsvindt, dan is extra aandacht voor 
bedrijfshuisvesting op zijn plaats. Het realiseren van multifunctionele ruimten op de 
begane grond biedt dan de meeste mogelijkheden (‘flexibele plinten’). 
Aandachtspunten zijn de maatvorming in verband met flexibiliteit (de hoogte), de 
schakelbaarheid van units en - indien ook meer industriële en ambachtelijke 
functies in beeld zijn - een goede afscherming met de bovenste etages. Slechts 
weinig projectontwikkelaars hebben de expertise om een plint te ontwikkelen die 
zowel op de korte als op de lange termijn goed te exploiteren is. Tijdige advisering 
van de ontwikkelaars is derhalve noodzakelijk.  
 
Spreekuur  
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Om de kwaliteit en de uitstraling van bestaande panden en nieuwbouw te 
verbeteren is in samenwerking met de gemeente een ‘eigenarenspreekuur’ 
opgezet. Op deze manier kunnen eigenaren en ondernemers worden gestimuleerd 
om bij voorgenomen renovaties en verbouwingen deskundig advies in te winnen.  
 
Leegstand 
In vrijwel alle centra in Nederland is sprake van een structureel 
leegstandsprobleem. De ontwikkelingen op internet en de vergrijzing van 
ondernemers versterken dit probleem in een hoog tempo. De economische crisis 
doet daar nog een schepje bovenop. Uit diverse onderzoeken komt dan ook naar 
voren dat de leegstand in winkelgebieden de komende jaren zal toenemen. 
 
Ook de Tilburgse linten hebben te maken met leegstand die hoger is dan de 
reguliere frictieleegstand. Op dit moment bevindt deze zich rond de 12% voor 
Korvel en 6% voor de Besterd. Leegstand doet in hoge mate afbreuk aan de 
beleving van een gebied en vormt in die zin een belangrijke bedreiging voor de 
ambities voor de linten. Daarom moet er alles aan gedaan worden om de 
leegstand tot een minimum te beperken.  
 
Ook voor de eigenaar brengt langdurige leegstand risico’s met zich mee. Het doet 
afbreuk aan de representativiteit van het pand en leegstaande gebouwen 
verminderen in waarde. Uiteraard hoopt iedere eigenaar op die ene huurder die de 
gevraagde huurprijs kan opbrengen. Toch zijn er meerdere redenen voor een 
eigenaar om mee te werken aan tijdelijke programmering van leegstaand 
vastgoed. Ten eerste gaat er van tijdelijke gebruikers een preventieve werking uit. 
Daarnaast kunnen zij problemen en calamiteiten snel melden zodat deze opgelost 
kunnen worden. Verder oogt een gevuld pand aantrekkelijker dan een ‘leeg gat’. 
Dit vergroot de kans dat potentiële huurders geïnteresseerd raken. 
 
Er zijn 3 vormen van tijdelijke programmering mogelijk: 
 
1. Het plaatsen van een tijdelijke gebruiker. Veelal gaat het om cultureel 

ondernemerschap. In ieder geval niet om commerciële partijen die in staat zijn 
om een marktconforme huur te betalen. Dat zou leiden tot marktbederf. 
Voorwaarde is dat een dergelijke gebruiker zorgt voor beleving en interactie 
met de publieke ruimte. Daarbij kan gedacht worden aan overeenkomsten die 
ook gebruikt worden door antikraak organisaties. Dus een korte 
opzeggingstermijn en geen opbouw van huurrechten.  

2. Het in gebruik nemen van de eerste strekkende meter van het pand als 
etalage. Gedacht kan worden aan het etaleren van beeldende kunst maar ook 
nabij gelegen winkels kunnen hun producten etaleren. In het laatste geval kan 
een beperkte huur of vergoeding worden gevraagd.  

3. Het beplakken van de winkelpui met raamstickers. Deze optie heeft niet de 
voorkeur en wordt alleen besproken als er verder niets mogelijk is.  

 
Het succes van de aanpak valt of staat met de medewerking van de eigenaren. Tot 
nu toe zijn de ervaringen wisselend. Veel eigenaren zijn afwachtend en laten hun 
pand gewoon leeg staan.  
Strategie blijft het zoeken van samenwerking op basis van gedeeld belang en 
gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
Leegstandmonitor 
Eén van de doelstellingen van het lintenmanagement is het terugdringen van 
leegstand. In 
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samenwerking met de makelaars wordt de leegstand gemonitord om te meten in 
welke mate dit doel bereikt wordt. 
 
Financieel 
Vanuit het lintenmanagement bezien is het vooral de ambitie om eigenaren bij 
elkaar te brengen en ze meer te laten opereren vanuit de visie van één 
vastgoedportefeuille in plaats van een situatie van versnipperd eigendom waarin 
iedereen primair uitgaat van het (korte termijn) eigenbelang. De kosten voor dit 
deel van het actieprogramma hebben vooral betrekking op het organiseren van 
bijeenkomsten. 
Zodra er projecten geformuleerd worden die eigenaren in gezamenlijkheid willen 
oppakken dienen deze ook gefinancierd te worden door de betrokken eigenaren. 
 
Eigenaren worden niet aangeslagen door middel van de reclameheffing. Toch is 
een bijdrage vanuit vastgoedbezitters inhoudelijk goed te rechtvaardigen. Ook zij 
hebben immers belang bij goed functionerende linten. Vanuit het 
lintenmanagement en makelaars  zullen beleggers benaderd worden om een 
financiële bijdrage te leveren aan de stichting. Hoewel dit volledig gebaseerd is op 
vrijwilligheid, blijkt uit ervaringen in andere gemeenten dat vanuit de groep 
eigenaren een waardevolle bijdrage aan de 
gezamenlijke begroting geleverd kan worden. 
 
 

 
 

4.6 Thema 6: Parkeren en bereikbaarheid 
 
Een goede bereikbaarheid en voldoende ruimte voor parkeren zijn van 
levensbelang voor het functioneren van de linten als wijkwinkelcentra.  
De hele Korvelseweg is onder één parkeerzone ondergebracht, die voor iedereen 
duidelijk herkenbaar is. De parkeerduur van maximaal 2 uur blijkt goed te werken 
en zal dus in de toekomst gehandhaafd moeten blijven. Ook in de Besterd is op 
alle locaties betaald parkeren ingevoerd (parkeermeters). 
 
Nut en noodzaak van betaald parkeren 
Het gereguleerd parkeren is ooit ingevoerd op verzoek van de winkeliers om te 
bereiken dat de beschikbare parkeerplaatsen op de juiste wijze worden gebruikt. 
Ondanks alle emotie rondom parkeren ziet een overtuigende meerderheid van de 
ondernemers het betaald parkeren als een noodzakelijk kwaad. Uitgangspunt 
daarbij is, dat betaald parkeren primair beschouwd moet worden als een 
parkeerreguleringsinstrument en niet als een (welkome) bron van gemeentelijke 
inkomsten. De Stichting Tilburgse Linten sluit zich aan bij dit standpunt.  
 
Parkeertarief 
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Uit onderzoek blijkt dat de consument er ook zo over denkt; een aantrekkelijk 
aanbod van winkels en betaald parkeren gaan nu eenmaal hand in hand. Het 
parkeertarief is voor de bezoeker die komt om te winkelen geen reden om de linten 
te mijden. 
 
Kort en lang parkeren 
Voor de bezoeker die komt voor een snelle boodschap ligt dat anders. Die kiest 
soms voor andere centra in de stad waar makkelijk, dichtbij en gratis geparkeerd 
kan worden. Daarom heeft de Stichting Tilburgse Linten er zich met succes voor 
ingezet om binnen het parkeerbeleid een onderscheid aan te brengen tussen kort 
en lang parkeren. In samenwerking met de gemeente Tilburg is een nieuwe 
parkeerregeling “Stop & Shop’’ voor de Linten Korvel en Besterd geïntroduceerd. 
Met ingang van half november 2013 kunnen automobilisten op de Korvelseweg, 
het NS-plein, de Besterdring en het Besterdplein de eerste vijftien minuten gratis 
parkeren. Na het eerste gratis kwartier volgt het normale tarief. Ook bezoekers die 
maar even blijven moeten een parkeerticket trekken waarop de tijd kan worden 
gecontroleerd. Het gratis kwartiertje  maakt het voor klanten aantrekkelijker hier 
snel even een boodschap te doen. 
 
Verwijzing en vindbaarheid 
De routing naar en tussen de verschillende parkeerlocaties is onvoldoende 
duidelijk voor bezoekers die minder goed bekend zijn in de linten. Een verbetering 
van de verwijzing en bebording is wenselijk. 
Bij wegwerkzaamheden dienen tijdig informatieborden te worden geplaatst 
 
Parkeerbalans 
Er is nogal wat discussie over de parkeerdruk. Zijn er nu wel of niet voldoende 
parkeer-plaatsen in de linten? De gemeente kan helderheid verschaffen door 
regelmatig de bezettingsgraad van parkeerplaatsen te meten om zo inzicht te 
verschaffen in de parkeer-druk. Op die manier kan inzichtelijk worden gemaakt 
waar de parkeerproblematiek het grootst is en waar op korte en langere termijn 
oplossingen moeten komen. 
 
Openbaar vervoer 
Met het oog op de vergrijzing van de bevolking neemt het belang van de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer toe. De Besterdring telt drie halteplaatsen 
van de stadsbus (lijn 5) en de Korvelseweg en de Laarstraat vier resp. één (lijn 8). 
De stichting zet zich in om de route van de streekbus uit België terug te krijgen 
over de Korvelseweg.   
 
 

 
 

4.7 Thema 7: Veiligheid 
 
Veel ondernemers hebben last van onveiligheid en criminaliteit. Winkelgebieden 
zijn ‘van nature’ gevoelig voor criminaliteit door de aanwezigheid van goederen, de 
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transactie van geld en de aanwezigheid van potentiële slachtoffers. Vaak zijn er 
plekken die een aantrekkingskracht hebben op groepen of individuen die er 
rondhangen (jongeren, daklozen, verslaafden). Deze personen zorgen lang niet 
altijd voor veiligheidsproblemen, maar kunnen wel het gevoel van onveiligheid 
geven. Behalve de ondernemers, voor wie een overval traumatisch kan zijn, 
ondervindt ook winkelend publiek schade van criminaliteit en onveiligheid. 
 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
Bij de effectieve aanpak van overlast en criminaliteit kan een KVO-project een 
belangrijke rol vervullen. Het is een goed hulpmiddel voor het opzetten van een 
structurele samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, politie en brandweer 
waar gewerkt wordt aan een veilig, schoon en heel winkelgebied. 
In de Korvelseweg is in 2003 het traject KVO van start gegaan, in de Besterdring 
zo’n vijf jaren later. Samen brengen alle partijen de problemen op het gebied van 
veiligheid in kaart en gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de aanpak.  
De praktijk heeft uitgewezen dat KVO-projecten effect hebben. Auto- en 
fietsdiefstallen nemen af, inbraken verminderen en ook het aantal winkeldiefstallen 
wordt beduidend lager. En belangrijk is vooral, dat het veiligheidsgevoel van 
ondernemers, hun medewerkers en het winkelend publiek toeneemt. 
 
Verminderen onveiligheid door handhavingmaatregelen  
Als iedereen zich aan de bestaande regels zou houden, dan zou veiligheid een 
veel minder groot probleem zijn. Bij regulerend veiligheidsbeleid gaat het daarom 
vooral om beleid gericht op handhaving. 
Voor handhaving zijn er in beginsel twee modaliteiten: 
• handhaving door te werken aan de overtuiging van mensen dat zij zich aan de 

regels willen houden; 
• handhaving door afschrikking voor straf. 
Een goed handhavingsbeleid bestaat uit de juiste, lokaal te bepalen, mix van beide 
modaliteiten. 
 
Verschillende handhavingmaatregelen zijn mogelijk om de overlast en de 
criminaliteit aan te pakken en de veiligheid in een gebied te herstellen: 
 
1. Cameratoezicht 

Gericht cameratoezicht kan een waardevol instrument zijn bij het terugdringen 
van criminaliteit en het vergroten van de veiligheid. Vooral als het onderdeel 
uitmaakt van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen bestaande uit 
verbeteringen in de aanleg van de fysieke ruimte, betere straatverlichting en 
extra toezicht van surveillanten. Van belang is het onderscheid tussen publiek 
en privaat cameratoezicht en – sterk in opkomst – een mengvorm tussen deze 
twee. 
 

2. Hot spotbenadering 
De hot spotbenadering richt zich vooral op het normaliseren van onveilige 
situaties op specifieke plekken: de hot spots. Doel is een afname van 
geweldsdelicten, vermogensdelicten en drugsdelicten. 
 

3. Collectief winkelverbod 
Bij een collectief winkelverbod (of collectieve winkelontzegging: CWO) worden 
misdragingen van veelplegers bijgehouden. Op het moment dat iemand drie 
keer in de fout is gegaan krijgt hij/zij een CWO uitgereikt. Alle winkels in het 
gebied kunnen meedoen aan het initiatief. Zij maken dit kenbaar via een sticker 
op de deur of winkelpui. Zodra iemand met een CWO toch een winkel betreedt 
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kan de ondernemer aangifte doen van huisvredebreuk. Bij een CWO wordt 
nauw samengewerkt met de politie (die zo iemand dan meeneemt) en het 
Openbaar Ministerie (die dan vervolgt). Een CWO kan worden opgelegd voor 
de duur van zes of twaalf maanden. 

 
Werkgroep 
Enkele punten die hierboven genoemd zijn zullen onder de vlag van het 
lintenmanagement nader onderzocht moeten worden, zodat er praktische 
voorstellen gedaan kunnen worden om die punten aan te pakken. Dit kan bij 
voorkeur uitgewerkt worden in een werkgroep.  
 
 
 
 
 
5.0  

Organisatie 
 
5.1 Stichting 
 
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1 willen ondernemers en gemeente echt 
werk maken van het Lintenmanagement en daarom moest er een andere 
organisatie komen die  een breed draagvlak heeft, zowel wat betreft financiering 
als betrokkenheid van ondernemers. Een slagvaardige aanpak vereist ook 
commitment van alle partijen bij de planontwikkeling, bij de uitvoering en bij de 
financiering ervan. 
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Bestuur 
Er is daarom gekozen voor de vorm van een stichting met een bestuur waarin 
ondernemers uit de beide linten zijn vertegenwoordigd. 
Het bestuur stelt het actieprogramma en de begroting vast en legt door middel van 
de jaarstukken verantwoording af voor de besteding van de beschikbare gelden. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te houden op het beleid van 
het bestuur en toe te zien op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De 
raad treedt daarnaast raadgevend op naar het bestuur.  
  
Werkgroepen 
De uitvoering vindt plaats onder regie van 5 werkgroepen.  
De werkgroepen kunnen bestaan uit ondernemers, eigenaren, ambtenaren of 
andere partijen zoals de Kamer van Koophandel of de Ondernemers Federatie 
Tilburg.  
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In operationele zin blijft de organisatie van evenementen bij de vrijwilligers die nu 
onder de vlag van de beide winkeliersverenigingen veel werk verzetten.  
De werkgroepen zijn op termijn zoveel mogelijk zelfsturend wat betreft de 
uitvoering. Vanuit hun praktijk en ervaring doen ze voorstellen voor bijstelling van 
de aanpak en voor het uitvoeringsprogramma van het volgende jaar.  
 
Lintenmanager 
De lintenmanager is de verbindingspersoon tussen bestuur en werkgroepen, de 
persoon waar alle lijnen (strategisch èn operationeel) samenkomen. Hij/zij stuurt 
de werkgroepen aan waar nodig en adviseert het bestuur in haar besluitvorming. 
Hij/zij is een bruggenbouwer die binnen de stichting de samenwerking faciliteert, 
maar ook naar buiten toe de benodigde verbindingen tot stand helpt brengen. Een 
verbindingspersoon pur sang dus. 
 
 
5.2 Rolverdeling 
 
De overgang naar een gezamenlijke stichting biedt grote kansen maar brengt ook 
veranderingen met zich mee die wellicht spannend blijven. Ondernemers en 
gemeente zijn op elkaar aangewezen en dat vraagt om wederzijds vertrouwen. De 
huidige gemeenteraad kan niet garanderen dat een volgend college en 
gemeenteraad dezelfde visie op lintenmanagement hebben. Dat is een risico voor 
de ondernemers. Maar zelfs wanneer een toekomstig college besluit geen rol meer 
te willen spelen in het lintenmanagement, resteert een organisatie die een breder 
financieel, inhoudelijk en organisatorisch draagvlak heeft dan de vroegere 
winkeliersverenigingen. Dus zelfs bij exit van de gemeente als partner is er sprake 
van een verbetering voor de linten en voor de ondernemers. 
 
Maar de ondernemers moeten ook op elkaar durven vertrouwen. Er zitten 
ondernemers in werkgroepen en bestuur. Het is belangrijk dat zij voeling houden 
met de andere ondernemers die geen positie hebben binnen de stichting. 
Anderzijds zijn de lijnen dusdanig kort dat het vrij eenvoudig is om als individuele 
ondernemer via werkgroep of bestuur de agenda te voeden. 
 
Wat is de invloed van het Gemeentebestuur in deze constructie? Niet meer en niet 
minder dan de invloed op iedere andere organisatie die subsidie ontvangt van de 
gemeente. Op basis van het actieprogramma verstrekt de gemeente subsidie en 
door middel van de jaarstukken legt het bestuur van de stichting verantwoording af 
over besteding van de middelen. 
Het gemeentebestuur blijft uiteraard als enige verantwoordelijk voor haar eigen 
kerntaken die betrekking hebben op de linten. De stichting kan daarin hooguit een 
adviserende rol spelen, gevraagd of ongevraagd. 
 
Verder is de gemeente betrokken bij uitvoering en opstellen van het 
actieprogramma door de ambtelijke vertegenwoordiging in de werkgroepen van de 
stichting.  
 
 
5.3 Verantwoording 
 
Zoals gezegd stelt het bestuur van de stichting jaarlijks het actieprogramma en de 
begroting vast. Door middel van de jaarstukken legt zij verantwoording af voor de 
besteding van de subsidies die zij van de gemeente c.q. het ondernemersfonds 
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heeft ontvangen. De gemeente heeft daarmee (een beperkte) sturing op de 
concrete activiteiten van de stichting. 
Twee maal per jaar vindt een bijeenkomst plaats met alle ondernemers en 
eigenaren en presenteert het bestuur van de stichting een tussenrapportage van 
het actieprogramma van het afgelopen half jaar en/of de jaarstukken. Deze 
plenaire bijeenkomsten borgen het mandaat van bestuur en werkgroepen en 
geven gelegenheid voor bijsturing vanuit de ondernemers als collectief. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


