














Ambities Willem Royaardsplein 
‘De klant centraal’ 



De ambitie 
Een meer dan tevreden klant 



De waarde voor de klant 
 Winkelen 

 Ontspanning 

 Woon- en werkplezier   



Uitkomsten inventarisatie  
 “winkelmeters toe voegen aan het winkelcentrum het een 

moderner aanzien te geven.”   
(de ontwikkelaar) 

 “Het plein versterkt op de kaart zetten” 
(het bestuur van de ondernemersvereniging) 

 “Meer activiteiten, saamhorigheid en het plein opknappen” 

(een ondernemer)  

 “Er moet een integraal plan komen” 
(de gemeente Den Haag) 

 

 

 



  
“Er liggen volop kansen!”  

(de klant) 

 

 

 



De huidige situatie 
Sterktes 

 Kleinschalig en intiem karakter 

 Retailaanbod  kwalitatief op niveau 

 Service over het algemeen goed tot zeer goed 

 Landschappelijke kwaliteiten: Clingendaal  

 Rustige en ruimtelijke uitstraling 

 

Zwaktes 

 Centrum raakt gedateerd 

 Weinig autonome trekkracht 

 Weinig events 

 Weinig promotie van het centrum 

 Geringe samenwerking tussen de ondernemers 

  

 



De toekomstige situatie 
Kansen 

 Vestiging woontoren en ICC (internationale zone) 

 Bestuurlijke vernieuwing 

 Organiseren van activiteiten in en buiten de zomermaanden, hierdoor aantrekken van 

meer bezoekers, herhalingsbezoek. 

 Promotiebeleid ontwikkelen 

 Onafhankelijke procesregie 

  

Bedreigingen 

 Economisch klimaat  

 Onduidelijke parkeersituatie 

 Bouwactiviteiten komende jaren 

 

 



Beschikbare opties 
 Niets doen 

 Iets doen 

 Alles doen  

 

 



Hoe realiseren we onze doelen? 
Korte termijn:     eind 2012 

 

 Structuur/procesregie 

 Invulling ‘winkelen en ontspannen ‘ 



Hoe realiseren we onze doelen? 
Middenlange termijn:   eind 2012 - medio 2013 

 

 Structuur/procesregie 

 Nader inzoomen op voorwaarden en ambities                                            

 Gezamenlijk richting bepalen  

 Invulling ‘winkelen en ontspannen ‘ 

                                                                         

 



Hoe realiseren we onze doelen? 
Lange termijn:           vanaf medio 2013 

 

 Structuur/procesregie 

 Gezamenlijke richting uitvoeren    

 Evaluatie ‘winkelen en ontspannen ‘ 

                                                                        

 



De ambitie 
 Een meer dan tevreden klant 



De waarde voor de klant 
 Winkelen  Up to date uitstraling van de openbare 

ruimte, evenwichtige branchering en een hoog 

serviceniveau; 

 Ontspanning staat voor een breed aanbod aan 

kleinschalige evenementen, het hele jaar door en 

een duidelijk en effectief promotiebeleid; 

 Woon- en werkplezier staat voor het behoud van 

de unieke woonervaring. 
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Esther de Boer van Rijk laan 

Van Necklaan 
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