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Aanleiding en achtergrond
In het centrum van IJmuiden is in meerdere opzichten een flinke impuls nodig. Daarbij gaat het niet
alleen om verbetering van de winkelfunctie, maar ook om verbetering van de inrichting van de openbare
ruimte, verhoging van de verblijfskwaliteit, het op peil houden van de bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen, etc.
Marktcontext
De noodzaak tot deze ingreep vloeit voort uit de grote dynamiek in de winkelmarkt. Niet alleen veranderen winkelformules, maar ook de consument stelt steeds hogere en andere eisen. En in plaatsen in de
omgeving is ook permanent sprake van vernieuwing en/of uitbreiding van het aanbod. Te lang niets
doen leidt tot verlies van kwaliteit en aantrekkelijkheid: in een geleidelijk proces neemt de belangstelling
van de lokale consument voor het eigen winkelaanbod af.
In het centrum van IJmuiden is te lang niets gebeurd: verbetering en vernieuwing is noodzakelijk, niet
alleen functioneel (winkels, diensten, horeca, etc.) maar ook ruimtelijk (verschijningsvorm, inrichting
openbare ruimte, verblijfskwaliteit). Dit is van groot belang voor zowel de consumenten (inwoners van
IJmuiden goede voorzieningen bieden in de eigen kern), maar ook voor de ondernemers (want alleen in
een duurzaam attractief centrum is het op termijn goed ondernemen). Daarbij is het punt bereikt dat
‘niets-doen’ geen optie meer is.
De markttechnische onderbouwing voor een ingreep in de winkelstructuur ligt in het onderzoek van
Droogh Trommelen Broekhuis uit 2004. Hierin werd enerzijds vastgesteld dat zowel functioneel als
ruimtelijk een ingreep dringend noodzakelijk is. Verder bestond dit onderzoek uit een analyse van de
marktcontext en een indicatie van de (kwantitatieve) ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit onderzoek staat aan de basis van de plannen die sindsdien voor het centrum zijn gemaakt. Met
gebruikmaking van de winkeldata van Locatus en door aanvullende eigen studies (gemeente en Multi)
is steeds in de gaten gehouden dat de markttechnische uitgangspunten onder de plannen actueel zijn.
De essentie van het voorliggende plan is te komen tot een intensivering (door uitbreiding en kwaliteitsverbetering) van het winkelaanbod, precies op de plek die bezoekers nu al ervaren als het hart van het
centrum. Dus geen ingrijpende structuurwijziging of verschuiving van het zwaartepunt maar versterking
en verbetering van wat nu al het sterkst is. En tegelijk ervoor zorgen dat relaties naar alle andere delen
van het centrum goed zijn/blijven.
Dit gebeurt conceptueel door winkelvolume toe te voegen aan de Lange Nieuwstraat door realisatie van
een verdiepte (open) straat met tweezijdig winkelen. Door meerdere verbindingen wordt dit nieuwe
winkelaanbod direct aangesloten op de bestaande winkelstructuur. Zodoende draagt het project tegelijk bij aan versterking van het functioneren van de bestaande delen van het centrum. Dit biedt verder
de mogelijkheid om de verkeersfunctie van de Lange Nieuwstraat (door aanpassing van het wegprofiel)
in tact te houden. Parkeren wordt op maaiveld toegevoegd door verbetering van de indeling en inrichting van de openbare ruimte.
Ambitie is vooral om de eigen bewoners in de toekomst sterker aan het eigen centrum te binden voor
hun non-food aankopen. Afvloeiing van koopkracht naar andere nabije centra is door de relatief beperkte omvang van IJmuiden altijd het geval, maar een verbetering van de binding door versterking van het
aanbod is beslist mogelijk. Daarbij worden de eigen ondernemers ook nadrukkelijk in de gelegenheid
gesteld om voorloper te zijn in dit verbeterings- en vernieuwingsproces door in de gelegenheid te zijn
om door verplaatsing c.q. uitbreiding zelf een rol te spelen bij de invulling van de nieuwe winkelruimte.
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Strategische behoefte aan communicatie
Om deze ambitie te realiseren werken de gemeente Velsen en Multi Vastgoed samen aan de ontwikkeling van een plan voor vernieuwing, verbetering en uitbreiding van de winkelfunctie in het centrum.
Maar dit plan voor een verdiepte winkelstraat aan de Lange Nieuwstraat is slechts één onderdeel van
de totale impuls die het centrum van IJmuiden moet krijgen. In twee opzichten moet dit plan gezien
worden als onderdeel van een verder reikende strategie.
• Allereerst is dit plan een eerste onderdeel in een lange termijn visie op stapsgewijze verbetering
van het centrum van IJmuiden (*). Dit project is ook bedoeld als initiator voor andere initiatieven die
later mogelijk zijn, b.v. herontwikkeling van de koppen van de verdiepte winkelstraat (Velserhof,
Hema), herontwikkeling van bestaande wooncomplexen, toevoeging van nieuwe woningen, verbetering van openbare ruimte, etc. Dit project is een ‘steen-in-de-vijver’ voor toekomstig projecten
nadat meer vertrouwen in en belangstelling voor het centrum is ontstaan.
• Verder is naast de fysieke ingreep ook de sociale en maatschappelijke dimensie van belang.
Dit project gaat lang lopen en raakt het belang van velen. En het is vooral succesvol als bewoners
en ondernemers de ingreep waarderen. Daarom is het wezenlijk om belanghebbenden en gebruikers te betrekken: niet alleen door informatie te verstrekken maar ook door mensen actief uit te
nodigen. Dat is niet alleen van belang tijdens de ontwikkeling en realisatie van het plan (informatie
en overleg over de uitvoering) maar ook voor de periode daarna (betrokkenheid bij de nieuwe situatie door awareness en trots). Ook is het belangrijk open te staan voor economische en maatschappelijke signalen uit de directe omgeving om te komen tot een project dat maximaal op de
mogelijkheden en behoeften is toegesneden.
Om deze redenen is communicatie bij dit soort projecten van groot belang. We willen de lange termijn
visie goed verankeren. We willen bewoners en ondernemers enthousiast maken voor de nieuwe situatie. We willen ondernemers de mogelijkheid bieden om tijdig te anticiperen op de toekomstige situatie.
Belanghebbenden uit de directe omgeving moeten tijdig weten wat er staat te gebeuren. Waardevolle
inzichten van ondernemers en bewoners willen we daar waar mogelijk meenemen in de planvorming:
• Gemeente en ontwikkelaar moeten er voor zorgen dat tijdig en zorgvuldig duidelijk wordt gemaakt
wat er wanneer staat te gebeuren en wat dat betekent.
• Daarnaast willen gemeente en ontwikkelaar graag uitdragen wat er uiteindelijk tot stand zal komen
en wat dat oplevert voor bewoners en ondernemers.
• En we horen graag wat ondernemers en bewoners vinden, willen en kunnen om waar mogelijk de
plannen daarmee te verrijken.
(*) Deze lange termijn visie gaat ervan uit dat de verdiepte winkelstraat een eerste ingreep is, waarvoor
Gemeente Velsen en Multi Vastgoed de initiatiefnemers zijn. Zo’n met focus tot stand gebracht initiatief
wordt doorgaans door derden gevolgd: ondernemers vernieuwen hun winkel, eigenaren verbeteren hun
pand, etc. Het wordt ook mogelijk om anderen met een substantieel belang (eigenaren Velserhof en
Hema pand en woningcorporaties) te verleiden om te investeren in (herontwikkeling van) hun vastgoed.
Zo beschouwd is de realisatie van de verdiepte winkelstraat een eerste stap in een uiteindelijk veel
verder reikende aanpak van het centrum.
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Planproces en draagvlak
Wat vooraf ging …
Er wordt al lang gewerkt aan plannen voor het centrum. Hierdoor bestaat breed concensus voor verbetering, vernieuwing en uitbreiding van het winkelaanbod in het centrum. Maar ook op het gebied van
verblijfskwaliteit, parkeren, etc. bestaat de behoefte aan kwaliteitsverbetering.
De gemeente heeft hiertoe jaren geleden een planproces opgestart. Dit leidde in 2004 tot een ontwikkelingsvisie voor het centrum die veel stof deed opwaaien. Vooral het grote aantal woningen dat daarvoor
gesloopt moest worden, gaf hiertoe aanleiding. Maar ook commercieel was er twijfel door de omvang
van de ingreep waarbij in feite het hele winkelareaal op de schop genomen moest worden. En tot slot
leidde een marktconsultatie in 2005 onder projectontwikkelaars ook niet tot een helder beeld hoe verder te gaan.
De gemeente kwam tot de conclusie dat het risico te groot en het draagvlak onvoldoende was om op
basis van die visie verder te gaan. Ondertussen hadden tegenstellingen hierover forse proporties aangenomen. Om die reden werd in 2007 besloten eerst via een ‘ronde-tafel-proces’ bij de samenleving
(bewoners, ondernemers en politiek) vaste grond onder de voeten te vinden voor de centrumvisie alvorens verder te gaan met de planvorming. Dit proces werd door externe deskundigen gefaciliteerd (voorzitter en adviseurs op het gebied van stedenbouw en winkels).
Alle stakeholders waren hierbij betrokken en dat heeft geleid tot een vermindering van tegenstellingen
en het definiëren van een nieuw vertrekpunt voor centrumontwikkeling. In de 2e helft van 2007 en de 1e
helft van 2008 is naar aanleiding van de uitkomst van de ronde-tafel gestudeerd op de gewenste ontwikkelingsrichting. Dit leidde in de 2e helft van 2008 tot een selectieprocedure voor een ontwikkelaar.
Op basis daarvan heeft de gemeente in voorjaar 2009 haar keuze bepaald op Multi Vastgoed.
Vanwege de roerige voorgeschiedenis en de benadering via een ‘ronde-tafel’ is ook tijdens de selectieprocedure aandacht geschonken aan het betrekken en informeren van de stakeholders. Naast de gemeente heeft ook Multi zich hiervoor ingespannen en gepoogd het broze draagvlak uit de ‘ronde-tafel’
verder uit te bouwen. Hiertoe heeft Multi zelf contact gezocht met organisaties van ondernemers en
bewoners en de lokale politiek. Waar mogelijk en welkom heeft Multi haar plan toegelicht. Opmerkingen
uit die bijeenkomsten zijn ter harte genomen en in het vervolg van planvoorbereiding meegenomen.
*

Door dit verleden is duidelijk: vasthouden en uitbouwen van draagvlak voor de beoogde ontwikkeling in het centrum is van groot belang vanwege de oude tegenstellingen en het broze draagvlak
dat thans is gecreëerd. Het is zowel voor de gemeente als de ontwikkelaar een opgave voor de
volgende fases van planvoorbereiding en –uitvoering, om dit draagvlak te onderhouden.

… en het vervolg
Terugkijkend op het recente verleden, mag worden vastgesteld dat het voorliggende planconcept voor
(winkel)centrumontwikkeling stoelt op een stevig fundament. Vooral door betrokkenheid van alle stakeholders in het ‘ronde-tafel-proces’ was het vertrekpunt voor de gekozen richting stevig.
De selectie van Multi als ontwikkelaar is gepaard gegaan met uitgebreide verstrekking van informatie
aan belanghebbenden. De presentaties en gesprekken hebben breed geleid tot meer betrokkenheid en
een positievere houding ten aanzien van het concept. Tegelijk is gepoogd een dialoog te starten. Naast
het toelichten van het plan was er ook aandacht voor het horen van opvattingen / suggesties van bewoners en ondernemers; deze zijn waar mogelijk in dit stadium van planvoorbereiding al verwerkt.
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*

De interesse om geïnformeerd te worden en om mee te denken zijn duidelijk vastgesteld. Dit is van
belang voor het vervolg: die belangstelling om geïnformeerd te worden en mee te denken moeten
gehonoreerd worden.

Doordat (behoudens de kiosken) met het plan geen particuliere eigendomsbelangen worden geraakt, is
een belangrijke angel uit het proces gehaald ten opzichte van de eerdere centrumvisie. Ook zittende
bewoners en winkelbedrijven kunnen blijven zitten. Doordat verwerving en verplaatsing (behoudens de
kiosken) niet aan de orde zijn, is ten opzichte van eerdere plannen een zware barrière onder mogelijk
direct betrokkenen c.q. belanghebbenden niet meer aanwezig. Hierdoor is het directe effect van dit
plan op bewoners en ondernemers relatief beperkt.
Dit plan raakt echter nog altijd (soms direct, vooral indirect) aan diverse belangen. Voor inwoners van
IJmuiden zullen functie en kwaliteit van het winkelcentrum veranderen, de parkeersituatie wijzigt niet
alleen voor bezoekers maar ook voor sommige bewoners, tijdens de bouw is er sprake van overlast.
Voor ondernemers geldt wellicht nog sterker dat er een en ander verandert: dat betreft niet alleen overlast tijdens de bouw maar ook de nieuwe situatie in het winkelaanbod waarvan iedereen kan profiteren
als maar samengewerkt wordt in het benaderen van de consument.
Alle verandering heeft effect. Veranderingen worden vaak als bedreigend ervaren. Bij effectuering van
de verandering is sprake van overlast. De nieuwe situatie wordt niet door iedereen als verbetering van
de eigen situatie ervaren. Niettemin vraag het algemeen belang in dit geval om de verandering. Over
het belang en de consequenties moet eerlijk en tijdig gecommuniceerd worden.
*

Voor de (in)direct betrokkenen raakt dit plan aan ondernemersbelangen of de dagelijkse leefomgeving. Zorgvuldige communicatie is dan essentieel: om mensen de kans te geven te anticiperen
op wat gaat gebeuren, maar ook om waar mogelijk plandelen of de uitvoering op die belangen af te
stemmen. Dit vergt een strategie om betrokkenen bij de ontwikkeling te betrekken.
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Analyse
Dimensies van communicatie
Communicatie is geen doel op zich, maar het beoogt om mensen, bedrijven, organisaties, etc. die op
enigerlei wijze belanghebbend en/of belangstellend zijn, aangesloten te houden. Dat is bedoeld om
het proces van planvoorbereiding en realisatie goed te laten verlopen (voor gemeente en ontwikkelaar
maar ook voor inwoners en ondernemers) en is ook bedoeld om al een voorschot te nemen op – en aan
te sluiten bij de situatie van een vernieuwd centrum.
Deze overweging om belanghebbenden en belangstellenden aangesloten te houden hangt samen met
de belangrijkste doelen die van toepassing zijn bij communicatie: a) verwerven van draagvlak, b)
voorzien in essentiële informatie die anderen nodig hebben voor hun beslissingen, c) verwerven van
relevante informatie ten behoeve van projecten en proces, d) marketing van de locatie en de (toekomstige) mogelijkheden en kwaliteiten.
De communicatie die wij beogen, heeft diverse doelen en richt zich op meerdere doelgroepen: ze is
daardoor meervoudig van aard. Dat vang je niet in sjablonen: communicatie is vooral een attitude.
In essentie gaat het om de bereidheid open te zijn over het project en het proces. Dit is gebaseerd op
de notie dat hiermee voordeel wordt bereikt voor alle partijen. De gemeente Velsen en Multi Vastgoed
zijn overtuigd van dit voordeel.
Communicatie is dynamisch. Aard en intensiteit veranderen in het proces. In de ontwikkelingsfase is
communicatie zinvol op momenten dat er iets te melden is. Tijdens de bouw zit veel meer regelmaat in
wat en wanneer gecommuniceerd kan/moet worden. Het belang van doelgroepen kan onderweg veranderen en daar zal communicatie zich naar richten. Met communicatie moet ook ingespeeld worden
op (onvoorziene) omstandigheden die zich voordoen. Dat vraagt opnieuw om de juiste attitude (bereidheid steeds in te spelen op wat gebeurt) maar ook om instelling van een werkgroep die constant
volgt, adviseert en handelend optreedt.
Communicatie is wederkerig en bestaat uit zenden en ontvangen. Het is essentieel om betrokkenen
en belangstellenden tijdig te informeren. Dit beïnvloedt de wijze waarop de ingreep ervaren wordt, en
zorgt er ook voor dat bewoners/bedrijven kunnen anticiperen op wat komen gaat (tijdens de realisatie
en als het centrum gereed is). Maar het is ook belangrijk open te staan voor wat bewoners en ondernemers te zeggen hebben. Zij zijn ervaringsdeskundigen: hun opvattingen en suggesties zijn mogelijk
belangrijk voor verbering van het plan en/of het proces.
Aan de hand van een drietal begrippen kan het hele spectrum geschetst worden van de communicatie
voor en rond dit project:
Eindbeeld:
Het uitdragen van ambitie, planuitgangspunten, concept (functioneel en programmatisch), etc. Dit is
erop gericht om awareness, trots, verwachting en nieuwsgierigheid te creëren. Dat is gericht op:
a) inwoners van IJmuiden (enthousiasmeren als toekomstige bezoekers: dit is daarmee de-facto tevens de start van de marketing van het project);
b) lokale winkelondernemers (kans bieden te anticiperen op veranderende marktcondities, aanzetten
tot denken over eigen kansen b.v. door zelf te verplaatsen, stimuleren van (nieuwe) vormen van
samenwerking tussen ondernemers om samen nog sterker te staan);
c) extern gericht marketing op winkelbedrijven om belangstelling te wekken zich t.z.t. te vestigen in
het vernieuwde centrum van IJmuiden.
d) lokale politiek om zich te kunnen voorbereiden op besluitvorming en om daartoe ook met de achterban te kunnen communiceren.
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Informatie:
Het consistent, tijdig en eerlijk verstrekken van informatie over wat, waarom en wanneer gebeurt. En
dat vergezeld van de juist argumentatie in voor de doelgroepen begrijpelijke taal met goede beelden.
Op basis van die informatie kunnen belanghebbenden/betrokkenen anticiperen op wat komen gaat.
Tijdige kennis helpt betrokkenen om zich in te stellen op ingrepen en veranderingen. Dit is gericht op:
a) bewoners uit de directe omgeving, vooral ten aanzien van wat verandert als de eindsituatie van
kracht is, maar ook over waar men mee geconfronteerd wordt tijdens de realisatie;
b) ondernemers, ten aanzien van veranderingen in de eindsituatie, maar ook gericht op kansen om
op in te spelen en natuurlijk over mogelijke effecten tijdens de bouw.
Dialoog:
Het permanent onderhouden van contacten met individuele betrokkenen en vertegenwoordigende
organisaties/platforms (op basis van actuele informatie) is er tevens op gericht om respons te krijgen
inzake plan en proces. Enerzijds om betrokkenen de kans te geven hun mening te geven maar zeker
ook om op de hoogte te komen en te blijven van opvattingen en suggesties. Deze laatste kunnen van
betekenis zijn bij verdere uitwerking/verfijning van het project en de aanpak van het proces:
a) bewoners, ten einde op de hoogte te zijn van sentimenten en voorkeuren (enerzijds ten aanzien
van het centrum als aankoopplaats maar ook over de directe projectomgeving als woonmilieu) om
daarop in het plan en het realisatieproces in te kunnen spelen;
b) ondernemers, ten einde adequaat geïnformeerd te zijn over professionele opvatting over de lokale
winkelmarkt en tendensen en kansen die zich daarin voordoen.
Krachtenveld
Als doelgroepen voor communicatie worden de partijen geïdentificeerd die betrokken zijn bij en/of beinvloed worden door het tot stand te brengen project (in de eindsituatie maar ook tijdens de realisatie).
• Alle inwoners van IJmuiden als consument en als huidige/toekomstige bezoekers van het centrum.
Dit is niet alleen met het oog op de rol als winkelende consument maar ook gericht op de mogelijkheid om prettig te vertoeven in het centrum en om als inwoner trots te kunnen zijn op de gemeente
door de kwaliteit van het centrum;
• Bewoners van de directe omgeving voor wie op enigerlei wijze een verandering in de woonsituatie
optreedt door bijvoorbeeld uitzicht, bereikbaarheid parkeren, etc. Voor diezelfde bewoners is ook
sprake van een effect in de vorm van overlast tijdens de bouw;
• Ondernemers in het centrum van IJmuiden die in de toekomst opereren in een vernieuwd centrum.
Voor hen is het met name zaak om op de nieuwe marktcontext in te spelen door aanpassingen aan
de eigen winkel, door versterking van lokale samenwerking maar dit betreft ook nieuwe kansen die
ontstaan door te verplaatsen naar de nieuwe winkelruimte of door te schuiven naar een andere locatie die mogelijk vrijvalt door een verplaatsingscarrousel;
• Ondernemers aan de Lange Nieuwstraat tegenover de verdiepte winkelstraat: ten opzichte van
wat hiervoor is geschetst, krijgen deze ondernemers ook te maken met overlast tijdens de bouw.
Er worden (tijdelijke) maatregelen genomen om doorwinkelen mogelijk te maken. Maar er is ook
op vele vlakken afstemming nodig om het bouwproces mogelijk te maken en tegelijk een verantwoorde ondernemerssituatie in stand te houden;
• Potentiële belangstellenden om zich te vestigen: hiervoor heeft Multi kanalen om een en ander te
marketen maar daar zullen ook ondernemers en hun vertegenwoordigers bij betrokken worden via
advisering over de toekomstige branchering;
• Politiek en bestuur dat door juiste en tijdige informatie in staat gesteld moet worden om besluiten
te nemen, in het verlengde van eerdere besluiten met betrekking tot nut en noodzaak van de in-
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greep en ambitie en uitgangspunten die daarbij voor de centrumontwikkeling zijn geformuleerd.
Tevens moeten zij in staat zijn om over het plan te communiceren met de eigen achterban. Daarbij
is in dit geval extra aandacht nodig voor mogelijke gevoeligheden en/of problemen die voortvloeien uit een roerig verleden van planvorming in IJmuiden.
SWOT – analyse:
Sterktes:
a) alle stakeholders waren betrokken bij het proces, daardoor goed bekend met het plan
b) plan is een heldere en krachtige interventie die zich qua beeld en imago goed laat communiceren;
c) plan heeft laag risicoprofiel en kent beperkte afhankelijkheidsrelaties doordat verwervingen van
eigendommen en verplaatsing van ondernemers/bewoners nauwelijks tot niet noodzakelijk zijn
d) door tijdelijke maatregelen kan tijdens de bouw doorgewinkeld worden
e) er is sprake van aanspreekpunten zowel onder ondernemers als onder bewoners uit de omgeving
waardoor er platformen voor de communicatie reeds aanwezig zijn
Zwaktes:
a) integrale verbetering van het centrum is niet alleen mogelijk op basis van plan, maar moet ook
voortvloeien uit commitment van ondernemers/zakelijk betrokkenen;
b) deze afhankelijkheid is mentaal (betrokkenheid) maar ook op inhoud/financieel (b.v. investering in
eigen winkels en in puien/luifels, o.a. aan Lange Nieuwstraat);
c) inwoners van IJmuiden hebben beperkte waardering voor het eigen centrum: verbetering van imago is wenselijk/noodzakelijk
Kansen:
a) marktpotentieel voor ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en verbetering van ondernemersklimaat
zijn aanwezig (zie onderzoek Droogh, Trommelen, Broekhuis)
b) plan voor verdiepte winkelstraat biedt goede kansen voor verbetering / uitbreiding winkelfunctie in
centrum IJmuiden: beeld en kwaliteitssprong zijn aantrekkelijk in communicatie;
c) integrale planopzet leidt tot evidente verbetering van centrumkwaliteit in vele opzichten;
d) herontwikkeling kan (later) domino-effect geven naar ontwikkeling naar andere locaties in centrum
en zorgen voor upgrading van andere straten/openbare ruimtes
Bedreigingen:
a) centrum IJmuiden heeft als winkelgebied matig imago, zowel bij consumenten (omkering koopgedrag) als bij retailers (ook bij bedrijven waarvan vestiging in IJmuiden gewenst zou kunnen zijn)
b) stakeholders zijn sceptisch naar de gemeente i.v.m. roerige voorgeschiedenis en door latente
voorkeur van diverse betrokkenen voor eerdere planvoornemens
c) voor omkering van centrumkwaliteit in IJmuiden is niet alleen een plan (fysiek) maar ook betrokkenheid en enthousiasme (sociaal / mentaal) nodig
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Communicatie: doelen en doelgroepen
Communicatiedoelen
Eerder zijn al kort de belangrijkste doelen van communicatie geschetst. Het gaat om:
a) Verwerven en in stand houden van draagvlak onder belanghebbenden en belangstellenden. Dit is
erop gericht om medewerking en een positieve houding voor het project te bereiken bij individuen
en specifieke groepen om daarmee het algemene belang van het project te dienen;
b) Noodzakelijke informatie verstrekken aan belanghebbenden om zich in beslissingen en/of gedrag op te kunnen richten. Daarbij gaat het om het bieden van de mogelijkheid om te anticiperen
op de nieuwe (toekomstige) situatie en om juiste beelden en verwachtingspatronen te creëren van
wat nodig is en gebeurt in alle fases van het planproces;
c) Relevante informatie inwinnen die beschikbaar is onder belanghebbenden en belangstellenden
met betrekking het project en de directe omgeving;
d) Tijdig marketen van het project, met het oog op het interesseren van ondernemers (lokaal maar
ook van buiten) en het enthousiasmeren van bewoners (als toekomstige bezoeker/consument).
Doelgroepen voor communicatie
De communicatie richt zich niet alleen op belanghebbenden (hieronder geschetst bij externe doelgroepen) maar ook op degenen die betrokken zijn bij het project vanuit de inhoud en de besluitvorming hierover (interne doelgroepen). En voorts is ook de media een factor van groot belang.
Interne doelgroepen
- externe stuurgroep (beslissingsbevoegd)
bestuurlijk opdrachtgever
ambtelijk opdrachtgever
communicatieadviseur gemeente
projectleider gemeente Velsen
directeur Multi Vastgoed
ontwikkelingsmanager Multi Vastgoed
- externe projectgroep (adviserend)
ontwikkelingsmanager Multi Vastgoed
technische manager Multi Vastgoed
projectleider gemeente Velsen
interne stuurgroep (beslissingsbevoegd)
bestuurlijk opdrachtgever
ambtelijk opdrachtgever
projectleider gemeente Velsen
- interne projectgroep (ondersteunend)
projectleider gemeente Velsen
vertegenwoordigers economische zaken, verkeer en parkeren, stedenbouw, communicatie
- overige ambtelijke medewerkers gemeente
planeconomie, ruimtelijke ordening, wonen, juridische zaken, financiën, parkeren, e.a.
- intern projectteam Multi Vastgoed
ontwikkelingsmanager Multi Vastgoed
technisch manager Multi Vastgoed
stafdisciplines (T+T Design, CostPlus, onderzoek, verhuur, juridisch, financieel/fiscaal, verkoop)
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-

bestuur van de gemeente
college van burgemeester en wethouders
gemeenteraad
raadscommissie(s)
fracties en achterbannen

Externe doelgroepen
- alle inwoners van IJmuiden
- inwoners van regiogemeenten (marketing)
- bewoners/wijkplatforms IJmuiden Noord en Zuid/ABC v/h Klankbordgroep
- inwoners van direct aanliggende woningen aan de Lange Nieuwstraat
- alle ondernemers in IJmuiden - centrum
- winkeliersvereniging IJmuiden
- MKB Velsen (HoofdBedrijfschap Detailhandel, adviseur van MKB en ondernemers)
- marktcommissie
- potentieel geïnteresseerde winkelbedrijven die nog niet in IJmuiden gevestigd zijn
- huurders en eigenaren van de kiosken
- huurders en eigenaren van direct aanliggende winkels aan de Lange Nieuwstraat
- Kroonenberg Groep / Beleggingsmaatschappij Beloma / IEF Capital
- particuliere eigenaren plangebied
- maatschappelijke instellingen w.o. Directie Schouwburg, Directie Witte Theater, Directie Velsergemeenschap, Directie Kunstencentrum, Directie Bibliotheek
- woningcorporaties (met name Woningbedrijf Velsen en woningcorporatie Kennemerhave)
Media
- Media lokaal: IJmuider Courant, De Jutter, Huis aan Huisblad
- Media regionaal: RTV – Noord-Holland
- Seaport radio en tv
- vakbladen
Met dit overzicht van doelgroepen waar de communicatie zich op zal richten is geprobeerd zo compleet
mogelijk te zijn. Om nu nog niet voorziene redenen maar ook door omstandigheden die gaande het
ontwikkelingsproces veranderen, kan later aan het licht komen dat nog andere partijen aan het overzicht van relevante doelgroepen toegevoegd moeten worden. Het is een taak van de werkgroep communicatie hier oog voor te hebben en een en ander te signaleren.
Benadering per categorie
De basis voor de communicatie met de interne doelgroepen wordt gelegd door de projectorganisatie.
Aan het werkproces wordt een vergaderstructuur verbonden met daaraan gelieerde informatiestromen
en besluitvormingsprocedures (deels publiekrechtelijk van aard) via welke al deze betrokkenen op de
hoogte worden gehouden. Interne communicatie binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente en
binnen Multi loopt via de eigen interne procedurevoering.
Een uitzondering hierop zijn de interne doelgroepen die onder de titel ‘bestuur van de gemeente’ zijn
genoemd. Concreet betreft het de niet in het project betrokken wethouders, de gemeenteraad, de
commissie(s) en de fracties (met hun achterbannen). Voor deze groepen geldt dat het publiekrechtelijk
besluitvormingsproces de basis vormt voor de bepaling van momenten van communicatie en de inhoud
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daarvan. Maar het kan om diverse redenen wenselijk zijn om extra informatie te verstrekken. Het is een
taak van de werkgroep communicatie om hierover te adviseren. Het is van belang om een en ander
goed af te stemmen op het publiekrechtelijk besluitvormingsproces en om op de juiste momenten vertrouwelijkheid te waarborgen. Voor deze aanvullende communicatie in de richting van bestuur en politiek zal daarom maatwerk geleverd worden. Maatwerk in- en extern overigens is steeds een factor van
belang om de diverse onderscheiden doelgroepen met effect te benaderen.
Op de externe doelgroepen is de communicatiestrategie met name gericht.
Ditzelfde geldt voor de media. Deze groep is echter beperkt en zeer overzichtelijk zowel in aantal als in
belang en werkwijze. Daarom zal op deze categorie ingespeeld worden door contactpersonen te identificeren waarmee regelmatig 1-op-1 contact wordt onderhouden. Dit is een permanent aandachtspunt
voor de werkgroep communicatie (identificatie van contactpersonen, wie onderhoudt contact, wat zijn
contactmomenten, wat is de boodschap en het te benutten materiaal).
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Inrichting van de communicatie
Het is van belang om breed (bij belanghebbenden en belangstellenden) zoveel mogelijk te komen tot
een positieve houding ten opzichte van de voorgestane ingreep in het winkelcentrum. Dit geldt ten aanzien van het product (plan) en ten aanzien van het proces (besluitvorming en realisatie).
Hiertoe moet enerzijds helder en enthousiast gecommuniceerd worden over het eindbeeld en de kwaliteit die dat heeft. Maar daarnaast moet ook eerlijk, tijdig en naar de juiste doelgroep gecommuniceerd
worden over mogelijke effecten (permanent/ tijdelijk) van zowel plan als proces. Mensen moeten weten
waar ze aan toe zijn en in de gelegenheid zijn te anticiperen op de toekomstige situatie.
Rollen
In principe hebben de gemeente en de ontwikkelaar beiden een unieke eigen rol en verantwoordelijkheid op het gebied van communicatie. Die vloeit voort uit de rol en verantwoordelijkheid in het proces.
De gemeente heeft vooral een publieke taak en daaraan is verbonden het bewaken van het algemeen
belang. De ontwikkelaar heeft vooral een private taak en is risicodrager voor totstandkoming van de
investering, alsmede voor de invulling en de verkoop daarvan.
Ten aanzien van communicatie vloeit hieruit logischerwijze de volgende rolverdeling voort:
• De gemeente communiceert met lokaal belanghebbenden en betrokkenen op basis van en met
betrekking tot hun bestaande belangen alsmede in het kader van de vergunningverlening en in het
kader van de politieke besluitvorming (publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden);
• De ontwikkelaar richt zich vooral op de promotie van het project gericht op (toekomstige) consumenten, alsmede op huurkandidaten en mogelijk geïnteresseerde institutionele investeerders
(marktgerichte marketing en promotie).
In dit geval hebben gemeente en ontwikkelaar de intentie om de communicatie meer integraal op te
pakken en in het verlengde daarvan ook meer dan normaal het geval is in elkanders domein van communicatie te treden. Dit communicatieplan is een uitvloeisel van dit voornemen. Deze intentie zal verder
doorklinken in de werkwijze van een nu reeds in te stellen werkgroep communicatie.
Vooral aan de communicatie met bewoners (in de directe omgeving van het project) en met ondernemers (gevestigd in het centrum) word extra aandacht besteed. Anders dan normaal het geval is zal de
ontwikkelaar hierin een initiërende rol spelen; dit laat het belang van de gemeente om ook zelf met deze
doelgroepen te communiceren onverlet.
Waar noodzakelijk kunnen partijen ook zelfstandig initiatieven nemen op het gebied van communicatie.
Voor zover dit raakt aan het project en daarbinnen aan elkanders belangen, zal dit altijd gebeuren nadat
hierover onderling overleg is geweest
Maatschappelijke haalbaarheid
Zoals eerder aangegeven is er in de aanloop naar dit project zowel bestuurlijk als maatschappelijk veel
discussie geweest. Uiteindelijk is een behoorlijk draagvlak voor deze ontwikkeling gevonden (politiek
en ook onder ondernemers en bewoners) maar dat vergt bij voortduring aandacht in het ontwikkelingsproces.
Specifiek twee groepen belanghebbenden vergen extra aandacht: bewoners in het centrum (met name
twee platforms voor bewonersbelangen) en ondernemers in het centrum (met name de vereniging van
winkeliers in het centrum en MKB Velsen). Dit zijn twee specifieke onderdelen uit de categorie externe
doelgroepen waarop een extra inspanning gericht moet worden om draagvlak zo veel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken.
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In de fase van het opstellen van het ontwikkelingsplan (2e helft 2009) heeft Multi Vastgoed die inspanning geleverd door extra informatieverstrekking aan – en overleg met deze groepen. Die extra inspanning wordt op nadrukkelijk verzoek van de gemeente gecontinueerd in de volgende fasen. Multi Vastgoed en de Gemeente Velsen nemen dit beiden op zich waarbij Multi (meer dan in vergelijkbare situaties) een initiërende en dragende rol voor deze communicatie op zich neemt. Toetsing van de communicatie en het maatschappelijk draagvlak vindt plaats in de werkgroep communicatie.
Uitgangspunt is om tijdig, transparant, pro-actief, frequent en responsief op te treden in de richting van
die bewoners en ondernemers. Daarom heeft Multi per jaar, buiten de reguliere communicatie, op 4
momenten contact met deze groepen (vaker als daartoe aanleiding is, mogelijk minder als er geen inhoudelijke reden is en/of deze groepen aangeven overleg niet nodig te vinden). Dit contact wordt toetsbaar gemaakt naar de gemeente door hierover overleg te voeren in de werkgroep communicatie en/of
door verslaglegging en/of door aanwezigheid van de gemeente bij dit overleg.
Werkgroep communicatie
Essentieel is de instelling van een ‘werkgroep communicatie’. Hieraan nemen zowel de gemeente Velsen als Multi Vastgoed deel.
Taken
Monitoren van het ontwikkelingsproces op relevante momenten voor communicatie
Monitoren van geïdentificeerde doelgroepen op tendensen en informatiebehoefte
Adviseren over en (waar mogelijk) zelf onderhouden van contacten met doelgroepen
Adviseren over communicatiemomenten en –producten
Organiseren en produceren van communicatiemomenten en -producten
Deelnemers
Medewerker communicatie gemeente Velsen
Medewerker communicatie Multi Vastgoed
Projectleider gemeente Velsen
Ontwikkelingsmanager Multi Vastgoed
Werkwijze:
De werkgroep communicatie komt periodiek bijeen en bewaakt de communicatiestrategie (uitgangspunten), zorgt voor de uitvoering/organisatie van de acties, volgt de effecten c.q. wat er gebeurt. De
werkgroep stelt zelf haar vergadercyclus vast (op basis van werkelijke behoefte in de verschillende
fasen van het proces). Daarbij kan ook besloten worden over de noodzaak ten aanzien van deelnemers
en mogelijke aansluiting van derden. De werkgroep besluit t.z.t over voorzitterschap en verslaglegging.
Voor wat betreft de werkwijze van de werkgroep communicatie moge duidelijk zijn dat deze werkgroep
alleen een adviserende bevoegdheid heeft. Besluitvorming over de vanuit de werkgroep geadviseeerde
communicatieacties en -strategieën is voorbehouden aan de stuurgroep.
Fasen
De werkgroep maakt in haar werk (voor wat betreft na te streven doelen, strategie en werkwijze) onderscheid naar 4 planfasen:
1) voorbereidingsfase (is nu afgesloten met besluitvorming in college en raad in februari 2010 en een
definitief ontwikkelingsplan in augustus 2010);
2) ontwikkelingsfase (ontwerp, planning van de bouw en verfijning van commerciële invulling: start
met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst);
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3) uitvoeringsfase (van start bouw tot en met oplevering, inclusief promotie rond oplevering);
4) exploitatiefase (de nieuwe situatie die zal zijn ontstaan wanneer het project gereed is: de werkgroep zal zich vooral richten op de voorbereiding van en visievorming voor die fase: de activiteiten
van de werkgroep worden echter beëindigd op het moment dat deze fase aanbreekt).
In de eerste twee fasen ligt de nadruk op de communicatie met betrekking tot de procedures en het
planconcept. In de derde fase ligt de nadruk op communicatie over de bouwactiviteiten (en de consequenties voor het functioneren en het gebruik van het centrum). Voor wat betreft de vierde fase gaat het
vooral om marketing en om voorbereiding van toekomstige promotionele activiteiten.
Voor een zorgvuldige communicatie is het van belang dat de werkgroep gevoed wordt met de juiste
informatie. Over de wijze waarop moeten heldere afspraken gemaakt worden met a) plannenmakers en
b) beslissers/bestuurders uit de ad 6.2 genoemde interne doelgroepen. Dit moet vast agendapunt zijn
voor zowel projectteam als stuurgroep en het is een taak van de projectleider (van gemeente en ontwikkelaar) om de aandacht hiervoor te bewaken.
Afsluiting van voorbereidingsfase
Onder regie van de intentieovereenkomst hadden gemeente en Multi een afspraak staan met betrekking tot de rol die Multi zou spelen om draagvlak te verwerven. In dat kader heeft Multi vele gesprekken
gevoerd met de ondernemersvereniging, MKB Velsen, HBD, bewonersplatforms, met diverse eigenaren (waaronder Kronenberg, Beloma, IEF/Hema), met beide relevante woningcorporaties, etc. Ook is er
waarmogelijk en relevant contact geweest met politiek partijen en hun achterbannen.
Dit alles heeft uiteindelijk gerealiseerd in een positief besluit van College en Raad in februari 2010 met
een zeer ruime meerderheid.
De vele communicatiecontacten die in die eerste fase zijn gelegd zijn van groot belang en zullen meegenomen en opgevolgd worden in de volgende fase.
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BIJLAGE:
Initieel overzicht mogelijke communicatiemiddelen
Het is onder meer een taak van de werkgroep communicatie om nader uitwerking te geven aan een
inventarisatie en selectie van in te zetten communicatiemiddelen. In deze bijlage wordt een globale
schets gegeven van mogelijke middelen, met name op basis van de praktijkervaring van Multi Vastgoed. De werkgroep zal zich vanuit haar adviserende rol richten op nadere invulling en verfijning van dit
beeld.
In de pre-ontwikkelingsfase was de communicatie gericht op het direct informeren van belanghebbenden door middel van informatiebijeenkomsten, 1 op 1 gesprekken, kleine vergaderingen en persberichten. De komende fase (jaren) is een bredere inzet van communicatiemiddelen nodig. Per fase zullen en
kunnen verschillende communicatiemiddelen worden ingezet. Steeds zal worden gestreefd naar maatwerk.
Informatiemiddelen:
We proberen alle communicatiedoelgroepen zo goed mogelijk te informeren. Dit doen we door mensen
op een voor hen duidelijke, laagdrempelige manier van informatie te voorzien.
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:
Inloopbijeenkomsten:
Bijeenkomsten gericht op een breed publiek danwel op deelgroepen waarbij verschillende disciplines
van ontwikkelaar en/of gemeente aanwezig zijn en men aan de hand van panelen, power-point, maquette, etc. geïnteresseerden zo persoonlijk en uitgebreid mogelijk informeert.
Permanent informatiepunt:
De bibliotheek lijkt een voor de hand liggende plek om ruimte in te richten voor permanente informatie
over het centrumplan (Multi neemt hierover t.z.t. contact op met de bibliotheek):
o
Maquette
o
Panelen
o
Flyer met gegevens over plan
Multi draagt zorg voor de inhoud en de gemeente faciliteert daar waar mogelijk en waar het binnen het
taakveld en de competentie van de gemeente ligt.
Persberichten:
De Gemeente en Multi Vastgoed verzenden, eventueel en waar mogelijk gezamenlijk, persberichten
zodra er nieuws is. Informatie, tekst en beeld worden uit de eigen organisaties aangeleverd, met toetsing door en support van de communicatiemedewerkers/-adviseurs. Daarbij wordt onder meer gebruik
gemaakt van continue perscontacten.
Informatiepagina gemeente in lokale krant:
Vanuit de projectorganisatie zal regelmatig input geleverd worden voor deze pagina met betrekking tot
het project. Multi en de Gemeente zorgen waar mogelijk en gewenst samen voor deze content.
Nieuwsbrief:
Wanneer de informatiedichtheid en –snelheid toeneemt, is het een overweging om een nieuwsbrief uit
te brengen. Andere belanghebbenden in het centrum (b.v. de ondernemers) kunnen daarbij eventueel
partners zijn. De nieuwsbrief wordt verzonden aan alle direct betrokkenen, intern- en extern, via op
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naam gestelde circulatie. Daarnaast kunnen (bepaalde) nieuwsbrieven ook huis-aan-huis verspreid
worden in een nader te bepalen gebied. De nieuwsbrief kan ambtelijk en bestuurlijk ook via de interne
post verzonden worden.
Multi kan zorgdragen voor een ontwerp voor deze nieuwsbrief, zodat deze een hekenbare uitstraling
krijgt. Gemeente en Multi zorgen beiden waar mogelijk en gewenst voor content.
Website gemeente:
Toevoegen van een pagina aan de bestaande website van de gemeente (url centrumplan IJmuiden).
Multi en de Gemeente zorgen voor – samen - voor de content. Multi kan zorgen voor ontwikkeling en
design van deze website.
Projectbord:
Multi zorgt te zijner tijd voor een projectbord op de lokatie. Op dit bord komt een artist impression van
het plan. Ook informatie met betrekking tot huur van winkelruimte, betrokkenen, en dergelijke komen op
het bord. Multi draagt zorg voor het ontwerp, alsmede voor de plaatsing.
Huisstijl:
Voor de communicatie uitingen rondom de herontwikkeling van winkelcentrum IJmuiden stellen wij voor
om een specifieke, herkenbare huisstijl te laten ontwikkelen, zodat iedereen gelijk weet dat het om het
centrumplan gaat. Multi heeft een eigen studio en kan hiervoor voorstellen vervaardigen: die zullen
altijd passen binnen de (nieuwe) richtlijnen van de gemeente voor de huisstijl.
Promotiemiddelen:
Niet alleen informeren is belangrijk. Direct betrokkenen moeten ook enthousiast blijven voor de plannen
in centrum van IJmuiden. Daarnaast moeten de inwoners ook hun boodschappen hier blijven doen,
wanneer de bouwactiviteiten van start gaan en tijdens de bouwwerkzaamheden. In nauw overleg met
de winkeliersvereniging kunnen op gezette tijden promotieactiviteiten in het centrum worden opgezet.
Multi heeft hiervoor disciplines in huis die al jaren ervaring hebben met het enthousiasmeren van ondernemersverenigingen, alsmede het opzetten en uitwerken van promotieplannen.
Pr middelen:
Public Relations is bedoeld om ambassadeurs te krijgen en te houden voor het centrum van IJmuiden.
Dit betekent dat de pers regelmatig zal worden geïnformeerd over het plan. Dit gebeurt door het verzenden van persberichten, van persgesprekken en persbijeenkomsten maar ook door:

organiseren van persrondleidingen door het gebied in diverse fases;

lokale journalisten nodigen we uit voor een perswandeling door het plangebied onder leiding van
bijv. een stedenbouwkundige, de wethouder, architect of andere betrokken persoonlijkheid;

de perswandeling kan herhaald worden tijdens de bouw;
illustratiewedstrijd voor de bouwafzettingen: lokale kunstenaars en/of scholen uitnodigen om de

bouwafrastering te verfraaien. Dat voorkomt vandalisme. Ook kijkgaten in de schutting of uitkijkposten op strategische punten. Het inzetten van de bouwafzetting als communicatiemiddel gebeurt in nauw overleg met de gemeente.
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BIJLAGE:
Basisopzet voor integrale communicatiekalender
De werkgroep communicatie zal aan de hand van informatie die zij verkrijgt vanuit de externe projectgroep en de interne stuurgroep (beiden omdat alleen zij beslissingsbevoegd zijn) de communicatiekalender verder nauwkeurig invullen. De communicatiekalender zal ‘constant in beweging zijn’, omdat
komende maanden/jaren veel activiteiten zullen plaatsvinden. Om die reden zal deze bij elke vergadering van de werkgroep communicatie op de agenda staan.
Onderwerpen die komende periode in de communicatiekalender zullen worden verwerkt zijn:
•
Finale afronding ontwikkelingsplan;
•
Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst;
•
Voorlopig Ontwerp;
•
Definitief Ontwerp;
•
Aanvraag bouwvergunning;
•
Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte;
Start bouw;
•
•
Informatie voortgang bouw etc. tot aan de opening toe.
Verder is het noodzakelijk dat in de communicatiekalender alle belangrijke communicatiemomenten
worden opgenomen met betrekking tot de gemeentelijke procedures voor het centrumplan (besluitvorming en vergunningverlening), waarbij men moet denken aan:
• bestemmingsplanprocedure (incl. inspraakfase, etc.);
• ter inzage legging (bestemmingsplan, vergunningen, etc.);
• afhandeling beroep en bezwaar (indien van toepassing)
• definitieve vaststellingen
• besluitvormingsmomenten College van B&W;
• besluitvormingsmomenten Gemeenteraad;
• etc.
Het opbouwen van deze communicatiekalender kan onmiddellijk door de werkgroep opgestart worden.
Bij elke bijeenkomst van de werkgroep communicatie zal aan de hand van de informatie uit de externe
en interne projectroep de communicatiekalender worden uitgebreid en aangepast.
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Basisopzet voor integrale communicatiekalender centrumplan IJmuiden
vanaf ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Deze communicatiekalender wordt ingevuld en aangevuld na informatie vanuit de externe en interne stuurgroep.
Ook communicatiemomenten die betrekking hebben op de gemeentelijke inspraakprocedures worden opgenomen.
Tijdens de vergaderingen van de werkgroep communicatie zal de kalender worden ge-update.
Start:
Eind datum:
wanneer

onderwerp

aandachtspunten

verantwoordelijk

bijzonderheden

juni 2010

Juli

augustus

Ondertekening SOK
september

oktober

november

december
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BIJLAGE:
Voorlopige begroting
Met een herontwikkeling van deze omvang in het centrum van IJmuiden ontkomen partijen er niet aan
dat er ook kosten moeten worden gemaakt om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
In dit plan werd al eerder een aantal communicatiemiddelen omschreven.
Globale uitgangspunten met betrekking tot de verdeling van de communicatiekosten vloeien voort uit
de beschreven rolverdeling:
•
Kosten voor communicatie die voortvloeien uit de reguliere en authentieke publieke taken van de
gemeente (besluitvorming, vergunningen, informeren burgers/ondernemers) komen ten laste van
de gemeente. Multi zorgt in dit geval voor input en beeldmateriaal
•
Kosten voor promotie en marketing komen ten laste van Multi Vastgoed.
•
Daarnaast zal Multi Vastgoed verantwoordelijk zijn voor de kosten met betrekking tot bouwplaats
communicatie, van start bouw tot aan opening van het nieuwe centrum.
Hierna is een initiële opzet opgenomen voor verdeling van de kosten en tevens is aangegeven waaraan
daarbij gedacht moet worden.
Invulling van de precieze kosten is afhankelijk van nader te maken keuzes. Allereerst betreft dit nader
overleg in de werkgroep communicatie. Op basis daarvan kunnen kosten definitief vastgesteld worden.
Deze passen binnen budgetten die voor communicatie beschikbaar zijn zowel bij de Gemeente Velsen
als bij Multi Vastgoed.
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Voorlopige opzet begroting inzet communicatiemiddelen centrumplan IJmuiden
Input voor werkgroep communicatie
kosten
Velsen
Nieuwsbrief
Gemeentepag. lokale media
Informatiehoek
Website gemeente
contact bewonersplatforms
contact ondern.organisaties
Informatiebijeenkomsten
Persberichten
Persbijeenkomsten
huistijl
maquette
fotografie
projectbord
materiaal bijeenkomsten
bouwschuttingen
hard hat tours
3D-film
Kleine evenementen/acties
start bouw
opening

afhankelijk oplage/frequentie
afhankelijk contract gemeente
publieke ruimte (bv bibliotheek)
aanvulling op huidige website
ca. 4 keer per jaar
ca. 4 keer per jaar
afhankelijk mijlpalen/info-momenten
afhankelijk mijlpalen/info-momenten
afhankelijk mijlpalen/info-momenten
bij alle uitingen rond centrumplan
gebruik info bijeenkomsten etc
diverse belangrijke momenten
bouwlocatie
afhankelijk frequentie
benutten huisstijl
afhankelijk frequentie
afhankelijk projectcomplexiteit

ja
ja
nee
Nihil
nee
nee
nee
Nihil
ja
nvt
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
faciliteren
faciliteren
nee

bedrag
PM
?
?

?

kosten
Multi
ja
nee
ja
nee
ja
ja
ja
Nihil
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

bedrag

2,000
PM
PM
2,000
?
3,000
20,000
1,000
7,500
2,500
PM
PM
20,000
7,500
25,000
50,000

bijzonderheden
content Multi
content Multi
inrichting/materiaal Multi
aanvulling huidige site
Multi informeert Velsen
Multi informeert Velsen
gezamenlijk
gezamenlijk
ontwerp Multi-Studio
afhankelijk complexiteit
op afroep
incl. logo gemeente

140,500
Inzet eigen mensen ten behoeve van de communicatie komt voor ieders eigen rekening.
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