Agenda Binnenstads Platform Zutphen
Datum
Locatie
Tijd
Einde

dinsdag 6 oktober 2020
Digitaal via ZOOM (link volgt via Whatsapp)
19:00
21:00

Voorzitter: Martijn Droog

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen 1 september 2020
Ingekomen stukken
Stavza Kerstverlichting
Evenementensubsidie 2021
• Hoe gaan wij hier mee om? Verwachting (van Mark) is dat er zeker tot juni
weinig mogelijk is irt de 1,5 samenleving. Voorstel is om evenementenbudget
te reserveren voor evenementen maar nog niet toe te gaan wijzen.
7. Covid-19 plan – update stavaza
• In april (2020) is het Covidplan door de corona-taskforce (SOBZ, BMZ, BPZ,
Khn, Gemeente en SZP) vastgesteld en is met de uitvoering gestart. We
hebben gezien dat er meer Nederlandse vakantievierders onze stad
bezochten.
• Er is veel ingezet op journalisten, bloggers en vlogger. De heeft geleid tot veel
exposure (in NL en Duitsland).
• Er is veel geadverteerd (koop lokaal) in diverse media.
i. Columbus magazine
ii. Vakantiekrant AT (3 edities)
iii. Stedendriehoek KijkUit!
iv. 1,5 meter flyer Hanzestedenmarkering
v. Papieren plattegrond (20.000 exemp)
• Bijna alle winkeliers zijn gefotografeerd
• Er zijn koffiebonnen uitgedeeld voor camperaard
• Er zijn nieuwe fietsroutes ontwikkelt om bezoekers te spreiden
• Er is met de is met Camelot een fietsenverhuur opgestart.
• Er is bij het NBTC extra ruimte ingekocht voor de Duitse nieuwsbrief
• Er is een wedstrijd (een overnachting in Zutphen - middels nieuwsbrief)
uitgeschreven voor de Duitse lezers van de NRZ
•

De strategie moet aangepast worden ivm de 2e golf en de beperkingen die nu
(okt 2020) gelden.

NB.
In de loop van de zomer is er met de burgemeester regelmatig contact geweest over de
drukte in de stad. Er is destijds besloten de campagnes wat af te schalen om het niet drukker
te laten worden in de stad.
•

Hoe gaan winkels om met toeloop van publiek tijdens de feestdagen (Han)

Wintercampagne
Samen met onze partners zijn we ons aan het heroriënteren over de
wintercampagne. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen
die de Noodverordening ons biedt/oplegt.
8. Sint/Piet spektakel koopzondag oktober
• In verband met de huidige Noodverordening wordt het organiseren van een
‘pietenspektakel’ nagenoeg onmogelijk. In overleg met Gert Staal hebben we
het voornemen om dit dus niet door te laten gaan.
9. Wvttk/overige agendapunten
10. Rondvraag
11. Volgende vergadering

