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citymarketing

Veenendaalmarketing:   
   vliegwiel voor lokale economie
Bedrijven weten het al langer, maar ook steeds 
meer gemeentes raken overtuigd van het belang 
van marketing. Veenendaal heeft sinds een half 
jaar citymarketeer Roeland Tameling in dienst. 
Zijn taak is het imago van Veenendaal niet 
meer aan het toeval over te laten maar centraal 
te regisseren. Het plan: Veenendaal profileert 
zich de komende jaren als gezins- en ICT-stad 
van Food Valley en ambieert de titel ‘Beste 
binnenstad van Nederland 2013’. 

Het strategisch marketingplan is eind december goedgekeurd. 17 
januari was er een bijeenkomst met ondernemers en bewoners 
om te brainstormen hoe dit plan handen en voeten te gaan geven. 
Het uiteindelijke doel van de Veenendaalmarketing is investeringen 
in de binnenstad optimaal te laten renderen en de leegstand op 
bedrijventerreinen terug te dringen. De marketingfocus op gezins-, 
ICT- en beste binnenstad betekent volgens de citymarketeer overigens 
niet dat ouderen, eenpersoonshuishoudens, bedrijven buiten de 
ICT-sector en consuminderaars de komende jaren niets meer in 
Veenendaal hebben te zoeken. “Door je als gemeente te focussen 
op bepaalde doelgroepen en je daarmee te onderscheiden, kunnen 
anderen juist in de slipstream meeprofiteren van de ontwikkelingen 
en kwaliteitsverbeteringen die daarmee gepaard gaan. Zeker als je de 
verschillende doelen aan elkaar verbindt.” 

Dorp met stadse voorzieningen
Tameling: “Een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven met 
hoogopgeleide medewerkers is bijvoorbeeld het woonelement. Voor 
gezinnen met jonge kinderen en werkende ouders is het dorpse karakter 
met stadse voorzieningen van Veenendaal ideaal. Alleen mensen die 
ons niet kennen, weten dat niet. Ze vinden Veenendaal als woonplaats 
nogal kleurloos. Daar moet dus wat aan gedaan worden.” Op het gebied 
van meer omzet in de binnenstad ziet Tameling vooral in het noorden 
en oosten van de regio nog ruimte om nieuw winkelend publiek aan 
te boren. Om de bedrijvigheid te bevorderen is Veenendaal sinds kort 
op bestuurlijk niveau ook onderdeel van Food Valley. “Zelfs minister-
president Rutte noemt en onderkent het potentieel van Food Valley in 
het regeerakkoord. Het voordeel? Als ik bij de Europese Commissie 
een subsidieaanvraag indien als onderdeel van Food Valley, is de kans 
op succes een stuk groter dan wanneer ik dat doe als afgezant van de 
middelgrote gemeente Veenendaal in de provincie Utrecht.”

ICT-centrum van Food Valley 
Binnen Food Valley zelf wil Tameling wel een eigen profiel. “Omdat er 
op het gebied van ICT al veel bedrijvigheid in Veenendaal aanwezig is, 

willen wij het ICT-centrum van Food Valley zijn. Dat betekent dat we 
ons gaan inspannen om meer ICT-bedrijven naar Veenendaal te halen. 
Dat zal eveneens toeleveranciers van ICT-bedrijven aantrekken. En”, 
benadrukt Tameling, “door de gemeentelijke dienstverlening zo in te 
richten dat de vestiging van ICT- bedrijven in Veenendaal soepel en 
snel verloopt, zal de dienstverlening voor alle ondernemers die zich in 
Veenendaal willen vestigen een kwaliteitsslag maken.” 
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