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Verzoek tot invoering van Reclamebelasting Renkum Centrum.

Geacht College,

Middels deze brief verzoeken wij u per 1 januari 2018 reclamebelasting in te willen 
voeren voor het winkelgebied Renkum Centrum. Onder dit gebied verstaan wij al 
zeer geruime tijd De Dorpsstraat, de Beijerstraat, de Europalaan, de Kerkstraat (t.m. 
Europalaan) en de Wilgenpas. 

In februari van dit jaar hebben wij onze jaarlijkse enquête uitgezet waarin ook de 
vraag gesteld is bent U voor of tegen de invoering van reclamebelasting. Op het 
moment van uitzetten waren er 66 ondernemers waarvan we, met veel moeite en 
veelvuldig aandringen, de enquête terug gekregen hebben. Van de teruggekregen 
antwoorden was vraag 24 of men voor of tegen invoering van reclamebelasting is   
9x blanco ingevuld, 32x  voor en 25x tegen. Van deze geheel vrije stemming is van 
het geldige aantal dus 56% voor en 44% tegen. Reden voor het bestuur om deze 
aanvraag bij u in te dienen. De ondertekende en niet ondertekende formulieren 
stellen wij u graag ter beschikking.

Wij hebben in 1e instantie getracht alles op geheel vrijwillige basis te organiseren 
maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Enkele grote ketenbedrijven doen per definitie niet 
vrijwillig mee en daarom zijn er ook een aantal plaatselijke ondernemers die de 
mening hebben niet voor het welzijn van de grotere ondernemingen te willen 
opdraaien. Dit is een begrijpelijk standpunt maar het helpt het Centrum van Renkum 
niet om de broodnodige beleving en activiteiten te kunnen plannen en uitvoeren. 



Door veel persoonlijke inzet van een gering aantal mensen gebeurt er wel iets. Te 
weinig voor een kwalitatief hoog niveau omdat voldoende budget ontbreekt. De 
bestaande activiteiten worden al in samenwerking met o.a. Renkum Leeft en de 
ROEV georganiseerd. De ondernemersvereniging draagt al een substantieel bedrag 
bij aan de collega verenigingen om gezamenlijk toch een goede sfeer en beleving te 
kunnen bewerkstelligen. We rijken elkaar waar mogelijk de hand. De vragen 19 en 20 
van de enquête geven een overweldigende meerderheid op de vraag heeft Renkum 
behoefte aan meer aantrekkingskracht nodig  (87% voor) en meer niet commerciële 
activiteiten nodig (82%voor). 

Daarvoor is meer budget vereist om de activiteiten kalender verder aan te vullen en 
het gehele jaar door Renkum Centrum voor de consument aantrekkelijk te maken en 
houden. De invoering van reclamebelasting is de enige methode om free riders te 
dwingen en daarmee voldoende budget te verkrijgen om een solidaire 
gemeenschappelijke pot voor marketing en activiteiten te vormen. De volledige 
uitslag van de enquête hebben wij u doen toekomen.

Het winkelgebied hebben wij vastgesteld met de motivatie dat ook al worden op dit 
moment de meeste activiteiten in de Dorpsstraat gehouden het gehele consumenten 
gebied ten noorden van het Centrum ligt en bijna allen via de overige straten naar 
het dorp komen. 

Tevens gaan wij, als er meer budget komt, samen met de ROEV meer activiteiten 
organiseren buiten de Dorpsstraat. Markten, muziek en cultuur kunnen prima in het 
centrum maar demonstraties en wedstrijden van b.v. sportverenigingen zijn weer 
meer geschikt voor het plein aan de Europalaan.                                                       
Bij voldoende budget willen wij hier graag een faciliterende rol vervullen.

Er zijn ook ondernemingen buiten dit gebied die nu al donateur zijn en dat graag 
willen blijven omdat we ons nu al op een voor hen interessante wijze manifesteren. 
Dit beperkt zich nu nog tot creëren van naamsbekendheid via onze website 
www.renkumcentrum.nl maar kan zich zeker met o.a. een Renkum Klantkaart 
uitbreiden. De actie voor het opstarten hiervan loopt al.

Kortom voldoende argumenten om als ondernemersvereniging Renkum Centrum ons 
met vol vertrouwen tot u te richten voor deze ons inzien’s zeer belangrijke stap naar 
een zekere toekomst met voldoende draagkracht voor een stabiel centrum met 
florerende ondernemers. 

Als U het met onze zienswijze niet eens bent, van de 12 ondernemers aan de 
Europalaan hebben er 11 tegen en 1 voor gestemd hebben.

Wij zullen onze aanvraag documenteren met ondernemersadressen en reclame-
uitingen maar nemen daarvoor nog even de tijd om completer te zijn als nu de 
website al is.



Wij rekenen op uw positieve reactie en advies naar de Raad.                                    
Als persoonlijke toelichting gewenst is horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ondernemersvereniging Renkum Centrum                                                  
Chris Jongboer, Bas van den. Berg, Geert Jochems, Fleur Wolf, Richard Hendriksen, Ton Pansier.


