
Welkom
Welcome | Bienvenido | Aloha | Witamy | Bem-vinda | Hoş geldin | 

Benvenuto | Dobrodošli | Καλώς ορίσατε | Bon bini | Bienvenue | 

Willkommen | كب الهأ | 歡迎

Translation, scan the code or: 
schiedamcentrum.nl/friendof
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Korte lijnen
Wat kunnen we voor jou betekenen? 

Wat ontzettend fijn dat je hebt gekozen voor Schiedam 
Centrum! Met jou als ondernemer maken we het aanbod 
in onze mooie binnenstad nog meer compleet. 

We kunnen ons voorstellen dat je nog niet alles weet en  
nog niet iedereen kent. Daarom maken we je graag wegwijs 
in ons centrum. 

Samen helpen 
we jou verder
Misschien heb je mij wel eens voorbij zien gaan, 
ik ben Kitty Buijtendijk, jouw centrummanager. 
Ik werk in opdracht van Stichting 
Centrummanagement Schiedam. 

Onze stichting bestaat uit actieve ondernemers 
uit verschillende branches en winkelstraten en 
adviseurs op specifieke onderdelen. 
Allerlei partijen zijn vertegenwoordigd, zoals 
Schiedam Partners (S’DAM), Stedelijk Museum 
Schiedam, de Ondernemers Vereniging Passage 
Schiedam en meer. Met elkaar kijken we naar 
mogelijkheden en kansen voor onze binnenstad.

Voorzitter: Maurice Haverkamp
Stripes Jeansstore (Hoogstraat)
Penningmeester: Kees Janse
Zaal Beatrix (Lange Kerkstraat)
Secretaris: Michael Boekholt
Lunchcafé De Beurs (Dam) 
Voorzitter KHN, Schiedam

Kitty Buijtendijk
Centrummanager | 06 - 24 21 95 79

kittybuijtendijk@schiedamcentrum.nl

“ Ik sta tussen ondernemers en gemeente. 
Vanuit deze positie kan ik veel betekenen 
bij de opstart van je bedrijf of je verder 
helpen als je al gevestigd bent. ”
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We zijn een mooie mix van horeca, cultuur en winkels. Met alles 

op loopafstand van elkaar, vormen we een compact centrum. 

De historische panden, de overdekte passage, de terrassen langs 

het water, samen maken ze onze binnenstad geliefd. We zijn 

goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer en hebben 

voldoende parkeergelegenheid.

Vanuit het centrummanagement bewaken we deze unieke 

verkooppunten, onze bijzondere mix. We kijken wat er nodig 

is om het te behouden en om het nog beter te maken. 

Onze ondernemers hebben zich verenigd in de Vrienden 

van Schiedam Centrum. We zijn altijd in gesprek met onze 

partners: vastgoed, gemeente, retail, horeca en cultuur. 

Als we op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen jouw 

onderneming, nemen we die mee naar onze relaties. 

Zo zorgen we ervoor dat iedereen elkaar kent. Profiteer ook 

van de samenwerkingsverbanden. Als onderdeel van het 

geheel lift je mee en deel je in onze communicatie. Samen zijn 

we Schiedam Centrum! Op onze website  schiedamcentrum.nl  

laten we onze mix graag zien.Samen met jou zetten wij ons in voor het winkelgebied. 

We staan in direct contact met de gemeente, 

Toezicht en Handhaving (BOA’s), politie en IRADO (afval). 

Als er iets is, meld het dan. Kijk voor alle informatie op 

het inlegvel en hang het op!  Super handig,  zo’n overzicht. 



Hap & Sap
In ons centrum is er een prettige spreiding van 

horeca. Take away, restaurants en cafés vind 

je in alle straten, tussen de winkels en op vaak 

unieke plekken. Het is leuk te zien dat 

er steeds meer smaken bij komen. We streven 

naar een kleurig palet van ondernemers vol 

verrassende combinaties.

Kijk & Beleef
Door samen te werken met culturele 

instellingen als het Stedelijk Museum 

Schiedam, de Bibliotheek Schiedam, 

het Jenevermuseum en het Theater aan de 

Schie zorgen we ervoor dat bezoekers langer in 

ons mooie centrum blijven. Galeries & ateliers 

verrassen bezoekers met hun etalages. 

Vanaf de fluisterboten krijgt iedereen een 

ander beeld van onze binnenstad omringd 

door molens.

Shop & Hop
De afwisseling van speciaalzaken met 

hun unieke producten & diensten en het 

vertrouwde gezicht van grootwinkelbedrijven 

valt in de smaak bij bezoekers. Zij vinden wat zij 

nodig hebben en worden daarnaast verrast en 

verleid door het extra aanbod. 

Gemeen Goed
Een centrum is van iedereen, de bezoekers, de ondernemers 

en de bewoners. Wij adviseren de gemeente over wat al deze 

doelgroepen los van elkaar en samen in ons centrum nodig 

hebben. De gemeente informeert ons over en betrekt ons bij 

de nieuwe ontwikkelingen. Wij helpen ondernemers op weg 

binnen de gemeente als bij het aanvragen van vergunningen 

en andere activiteiten. 

Vast Goed
Door samen te werken met vastgoedeigenaren geven we 

invulling aan onze visie voor het centrum. We denken na over 

branchering, welke ondernemer past waar? Zo geven we vorm 

aan de mix van aanbod en zorgen we voor een goede balans. 

DeWinkelmeiden helpt nieuwe ondernemers het pand van hun 

dromen te vinden en zorgt voor de juiste contacten.

Over de Stadsgrenzen 
Door acties en evenementen van retail-, horecaondernemers 

en culturele instellingen aan elkaar te koppelen bereiken 

we nog meer! We werken nauw samen met organisaties die 

evenementen organiseren. Ook helpen we ondernemers 

bij initiatieven die zij hebben. We werven fondsen, 

co- organiseren en zetten het in de markt. Onze binnenstads- 

promotie is van groot belang voor de stadspromotie door 

Schiedam Partners / S’DAM. Samen zetten we Schiedam ook 

buiten de stad in de kijker.



Stichting Centrummanagement Schiedam vraagt jaarlijks 

subsidie aan bij gemeente Schiedam. Afhankelijk van het 

beleid en de verantwoording van het voorgaande jaar, kijkt de 

gemeente wat zij passend vindt. Een belangrijke voorwaarde is 

dat er naast deze bijdrage, ook wordt bijgedragen door 

andere partijen, dit noemen ze co financiering. Gelukkig zijn ook 

veel ondernemers van mening dat we het samen moeten doen. 

Daarom hebben we de Vrienden van…

Met elkaar kunnen we alles. Doe ook mee en steun de 

binnenstad met een kleine € 20,00 per maand / € 250,- per jaar.    

Als Vriend van… ben je herkenbaar aan de sticker op je raam en 

met een pagina op schiedamcentrum.nl.

 

In je voordeel
Word ook vriend! Check de voordelen: 

• Krijg extra aandacht voor je onderneming op onze 

 site  schiedamcentrum.nl 

• Plaats jouw producten en diensten in onze webshop:  

  hetkooplokaal.schiedamcentrum.nl 

•  Lift mee op acties en campagnes en vergroot je bereik

•  Zie jouw acties terug op onze social media 

  #@schiedamcentrum 

• Denk mee over activiteiten in de binnenstad

• Krijg ondersteuning bij het ondernemen van onze 

 centrummanager

• Weet wat er speelt in jouw centrum

We hebben
je nodig!

Meld je aan: 
schiedamcentrum.nl/word-vriend


