
Wat maakt 

een aantrekkelijke binnenstad?

Een visie vanuit Tiel 



Voormalig directeur Aannemersbedrijf 

de Vree en Sliepen BV te Tiel

Voormalig wethouder Gemeente Buren

 (thans raadslid)

Binnenstadsmanager Tiel

Ing. GertJan van Ingen



 Gemeente Tiel

“Bewoond” sinds  de nieuwe steentijd

    (ca. 11.000 v.Chr. )

Historisch stadscentrum

Centrumgemeente van de Betuwe

> 42.000 inwoners

Winkelbestand ca. 200

 Bereikbaar via:

 A15  –    weg

Arnhem/Utrecht – spoor

Amsterdams Rijnkanaal – water

Waal en Linge               

TIEL



 Parkeren Binnenstad Tiel

Parkeren bij de oude poorten:

 

Burense Poort – (Food) 01

Santwijckse Poort (Fashion) 02

Waterpoort (Horeca) 03

Westluidense Poort ( Cultuur) 04
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Tyel  ca. 1600



Nieuwe Binnenstadsvisie

Uitnodigen Retail-goeroes

Waar grijpt men op terug 

als “de (binnen)stad” het niet meer weet?



De afgelopen decennia is elke stad meegegaan met de trend en de waan van de dag. 

En net voor de crisis kon je een foto van een willekeurige kleine binnenstad maken 

en je had geen idee welke stad dat was; Zelfde ketens met hier een daar een plaatselijk 

ondernemer.  En...De meest mooie gevels verkracht door lelijke puien en schreeuwende reclame. 

De crisis en het internet brachten opeens het besef dat men ergens een afslag gemist moest 

hebben. En nu moeten we ons als kleine binnenstad opnieuw uitvinden.

Volgens mij is er maar een mogelijkheid om als kleine stad te overleven; EIGENHEID! 

Kijk naar het DNA,  elke stad heeft prachtige ingrediënten, stof deze af, verjong ze een maak ze 

weer zichtbaar in de stad. Op die manier krijgen steden weer een eigen identiteit. 

En kunnen ze zich onderscheiden en niet geheel onbelangrijk, overleven.

Caro Agterberg

Vormgever stedenbouwkundig Micro Milieu

Architectenburo Agterberg - Lemmer



FLIPJE – TIELSE CULTHELD

MODEWEDSTRIJD KREEG LANDELIJKE AANDACHT



FLIPPAS
CONSUMENTENPAS

1e consumentenpas in 

nederland waarme het 

parkeren kan worden 

betaald



FRUITSTAD AAN DE WAAL

DNA vertalen

naar de stad

Laat zien 

wie je was, 

wie je bent 

en in de toekomst wilt zijn



2e LEVEN 

CORSOBEELDEN

Let op interne blindheid

Bekijk het DNA van alle kanten

want overal kan een pareltje zitten



HET TIELSE DNA 
VERTAALD NAAR 40 PROJECTEN

Woorden van de tijd

Pop-up store ism ROC

Opknappen stegen

Taal vd streek

“Groene” graffiti ism kinderraad

gepeErsonaliseerd

Stadstheatergroep

Waal in de stad (infopunt)



HET TIELSE DNA 
VERTAALD NAAR 40 PROJECTEN

Openingstijden

Corsokunstwerk

Johns piano

Funparkeren

Terugbrengen poorten

Fruitlokaal

 

 

Fruitparfum

Webbeleid



HET TIELSE DNA 
VERTAALD NAAR 40 PROJECTEN

Sfeer verlichting

DNA-evenementen

City-app

Tijdelijke aankleding

Historie herleven (tredmolen)

Terugbrengen werfkelders

Aanrij-route verfraaien

 

 

Demontabele doeken

Anders Zitten

Verlichting

Vergeten ambachten

Levende etalages

Geveltuintjes

Etc etc

Kersenfeest

Appelpop

Fruitcorso

Fruitmozaïeken

Tiel Toont

Tiel Maritiem

Woodstock aan de Waal

Tiel pakt uit 

etc



TIELSE METHODE

– Kijk wie je was, wie je bent en in de toekomst wilt zijn

– Zoek naar de pareltjes in eigen DNA

– Waak voor interne blindheid

– Vertaal het DNA naar nu

– Maak een plan

– Voer het uit 

– Zorg voor EIGENHEID!
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