
Deventer stad met karakter, 
midden in het oosten, 

met handel(s)ruimte voor gedreven mensen!

Deventer Hanzestad
handelen zit in ons DNA

Deventer is een van de oudste steden van 
Nederland. Tussen 1000 en 1500 werd Deventer 
een bloeiende handelsplaats, die deel uitmaakte 
van het Hanzeverbond (een belangrijk Noord-Duits 
handelsnetwerk). De haven speelde hierin een 
belangrijke rol. Een sterke maakindustrie kwam 
hier tot stand. Vanuit dit profiel heeft de stad zich 
ontwikkeld tot een echte maakstad. Een stad met 
karakter en karaktervolle mensen. Leven en groeien 
in de nieuwe werkelijkheid. Het is nu tijd  
om te handelen voor de toekomst van Deventer!

Diverse (inter)nationale economische  
ontwikkelingen vragen van Deventer dat het  

evolueert tot een stad die een prominente positie  
binnen Nederland en Europa inneemt.

Het toevoegen van nieuwe DNA-strengen en 
chromosomen is essentieel om deze evolutie te 

realiseren. Het is nu tijd om te handelen voor de  
toekomst van Deventer!
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l  ICT-stad van het Oosten
l  Collectief 2.000 ICT-talenten werven tot 2020 
l  200 software ontwikkelaars vraaggericht opleiden en  

plaatsen in 2020.
l  Wervende Kenniscampus in stationsomgeving in 2020  

(PO-VO-MBO-HBO-WO)
l  Positionering Deventer als innovatieve informatiestad
l  20 nieuwe bedrijven in de informatiesector in 2020
l  Behoud van gevestigde ICT bedrijven
l  Fieldlab GEODATA
l  Realisatie van sterke ICT community in 2020
l  30 bedrijven helpen bij de eerste opzet en implementatie  

van hun internetstrategie in 2018

l  Stadscampus: inspirerende omgeving om te wonen, werken, leren 
en recreëren op de “Y-as” (Stationsomgeving, kennisboulevard, 
havenkwartier, gasfabriek, DOIC, kop van Bergweide 3 en 4) 

l  Verbeteren verbinding onderwijs en bedrijfsleven  
(stageplaatsen, leer-werkplekken)

l  Deventer als regionale hotspot voor business innovatie en 
development (chemie, duurzame energie/opslag, ICT en zorg)

l  De stad als werkplek
l  Studentenwoningen
l  Stimuleren van kennisontwikkeling bij professionals
l  Ontwikkelen field labs in 2018
l  Gebruik van Community of Practice voor innovatie in 2020

SLIMME EN DUURZAME STADSONTSLUITING 
(fietsen, watertaxi, lopen, monorail, shuttle)
l  Realisatie duurzaam mobiliteitscentrum i.c.m. Transferium op 

Bergweide 5 in 2020. Hoogwaardige pendelverbinding tussen 
transferium en binnenstad en station met (autonoom) openbaar 
vervoer in 2022 

l  70% van de fiets/verkeersknelpunten op en rond de 
bedrijventerreinen opgelost

l  Overslagfaciliteit bij Truckpoint in 2021: reductie 
vrachtwagenbewegingen richting bedrijventerreinen en winkelcentra

l  Efficiënte ontsluiting Bergweide 5 (Experience tot Hartenaasje) en 
Kloosterlanden West in 2023

l   Efficiënte ontsluiting Kloosterlanden Oost (fiets en auto) in 2028
l  Een systeem van deelauto’s, deelfietsen en andere vervoersvormen 

voor verplaatsing in de regio in 2022
l  Onderzoek afgerond naar mogelijkheden goederentransport over 

spoor in 2020

TRANSFORMATIE BINNENSTAD INCL. MATCH TUSSEN 
AANBOD EN VRAAG (WINKELS, HORECA)
l  Bezoekersfunctie versterken en daarmee de verdiencapaciteit van 

de stad vergroten: meer bezoekers die langer blijven, met hogere 
bestedingen en hogere waardering.

l  Binnenstad als cultureel en historisch podium voor een breed publiek: 
sterk en gevarieerd cultureel aanbod in een historische omgeving aan 
de IJssel

l  Hoge kwalitatieve perceptie met betrekking tot bereikbaarheid, 
parkeeraspecten en de kwaliteit van de openbare ruimte

l  Realiseren van een structureel hoger waarderingscijfer voor de 
binnenstad

CIRCULAIRE ECONOMIE 
l  Centrum voor circulair ondernemen realiseren in 2020
l  Op en rond DOIC de vestiging van tenminste 7 circulaire bedrijven 

in 2020
l  Lokale verwerking Foodafval tot compost
l  Opzetten eiwittenconsortium voor innovatie met  

alternatieve eiwitbronnen
l  Inzameling en verwerking koffieresidu 

HAVENGEBIED
l  Realisatie containerterminal 

in 2020. Vervoer van 20.000 
containers over water in 2023.

l  Van 8 naar 15 bedrijven die de 
haven actief gebruiken.  
20% meer geschikte kades voor 
watergebonden bedrijvigheid  
in 2023

l  Verlenging van de sluis naar  
110 meter in 2028

BE(LEVEN)
l  Passende woonruimte en wooncarrieremogelijkheden. 

Starterswoningen o.a. rondom stadscampus
l  Op jongeren gerichte leisure, evenementen en 

uitgaansmogelijkheden
l  Leefbaar buitengebied

ENERGIEOPWEKKING
l  15.000 extra zonnepanelen op Deventer bedrijfsdaken binnen 2 jaar. 

In 2023 bevat 25% van alle grote dakoppervlakken zonnepanelen
l  Alternatieve warmte opwek stimuleren

E-COMMERCE EN EXPORTBEVORDERING;
l  100 extra bedrijven die e-commerce succesvol inzetten in 2020
l  50 bedrijven ondersteunen van fysiek naar digitaal  

verdienmodel in 2020
l  100 bedrijven inspireren en aanzetten tot actie m.b.t.  

E-commerce in 2020
l  Uitbreiding platform madeindeventer.com met 20 nieuwe  

bedrijven in 2018
l  20 provinciale internationale e-commerce vouchers wegzetten  

tot 2019
l  70 bedrijven ondersteunen via makelen en schakelen in 2018 door 

promotie van de subsidieregeling Starters Internationale Markten

AANTREKKELIJK OPENBAAR GEBIED WERKLOCATIES
l  Parkachtige uitstraling schipbeekgebied. Wandel- en fietspaden 

langs Schipbeek gerealiseerd in 2023.
l  Herstructurering hart van Bergweide 3 en hart van Kloosterlanden 

Oost in 2025
l  Niveau groen- en grijsbeheer weer op basis (nu sober) in 2023

VITALE EN DUURZAME WERKLOCATIES
l  Toename werkgelegenheid werklocaties met 5% in 2023 
l  A1 Bedrijvenpark fase 1 voor 80% uitgegeven in 2023:
l  70% van de bedrijven op A1 Bedrijvenpark ondersteunend  

aan DEVisie/Cleantech
l  Minder dan 5% leegstaande bedrijfspanden in 2023
l  Minder dan 15% leegstand kantoren in 2023
l  Positionering van Cleantechregio bij de leden in Deventer


