© Centrummanagement Oisterwijk
Nieuwsbrief 12, Juli 2016

Oisterwijk “Hart van Brabant”
De stichting Oisterwijk 800 SPOT organiseert van 23 juli tot en met 14 augustus
2016 de manifestatie “Oisterwijk: Hart
van Brabant”. Het raadhuis aan de Lind
zal vanaf 23 juli worden ingepakt in de
Brabantse vlag.

Daarnaast zal een zeer breed programma, gericht op Het Brabantse leven
Oisterwijk Rood Wit doen kleuren.
Een aantal winkels zal worden voorzien van etalagematerialen van andere
Brabantse gemeente. Straattheater en
muziek zorgen voor een zeer sfeervol

centrum. Op 7 augustus willen we een
poging ondernemen om de grootste
Brabantse koffietafel ooit te realiseren!
Minstens 1400 deelnemers is het doel.
Doe mee met de koffietafel en bestel
kaarten! Leuk om aan je relaties uit te
delen. Dan komen ze in ieder geval die
zondag….. Op 14 augustus is er een
Brabantse markt in het Lindepark.
Natuurlijk is dit evenement gesteund
door het centrummanagement!
Voor meer Informatie en het volledige
programma kijk je op:
www.oisterwijkpaktjein.nl
Meer weten?
Mail: 		
info@oisterwijk800.nl
Carel Brands:
06-10 04 18 01
Frits Knibbeler: 06-50 64 64 25

Agenda
22-7		 Start Zomervakantie
23-7		 Start inpakken raadhuis Hart
		 van Brabant
30-7		 Straattheater en opening Hart
		 van Brabant
31-7		 Jaarmarkt
6-8		 Straattheater
7-8 		 Grootste Brabantse Koffietafel
		centrum
10-8		 Filmplein
14-8		 Brabantmarkt in het Lindepark
17-8		 Filmplein
24-8		 Filmplein
31-8		 Filmplein
4-9		 Modedag
5-9		 Einde zomervakantie
10-9 		 Open Monumentendag
30-9		 Rrrollend Oisterwijk
1/2-10 Rrrollend Oisterwijk
18-10		 Bijeenkomst Centrummanagement

Filmdagen op het
Lindeplein

Rrrollend Oisterwijk

Vanwege het grote succes elk jaar hebben
de ondernemers op het Lindeplein onder de
noemer SPEL(Stichting Promotie Evenementen Lindeplein) dit jaar weer 4 filmavonden
georganiseerd. Iedereen is gratis welkom op
de volgende avonden:
10 augustus
Bloed, zweet en tranen
17 augustus
Burnt
24 augustus
Magic Mike XXL...
31 augustus
Fast & Furious 7

Mede door onze bemiddeling is het
gelukt om de populaire food-trucks naar
Oisterwijk te krijgen.

2 oktober, tevens koopzondag, kan
iedereen genieten van een hapje of een
drankje van een andere soort.

Ze worden opgesteld op en rond het
lindeveld, voor het gemeentekantoor.
Van vrijdag 30 september t/m/ zondag

Zo’n 30 foodtrucks en entertainment
zorgen voor een relaxte sfeer waar elke
bezoeker van op zal kijken.

Reserveer alvast een plaats bij de horeca daar!
Volg het ook op Facebook:
LindepleinOisterwijk

Bijeenkomst 18 oktober

Modedag

Op 18 oktober hebben we een bijeenkomst voor het Centrummanagement in
de KVL. Jullie krijgen hiervoor een agenda
en uitnodiging toegestuurd. Wel kunnen
we alvast vertellen dat we weer een aantrekkelijke agenda kunnen presenteren.

De jaarlijks terugkerende succesvolle
modedag voor het nieuwe seizoen staat
weer op de agenda voor zondag 4 september. Vorig jaar was het heel druk, dus
succes is eigenlijk verzekerd!

Zet deze datum alvast in je agenda! Café
van Leer om 19.00 uur.

Gevonden voorwerpen
afgeven bij de gemeente
Vroeger bracht men gevonden voorwerpen naar de politie. Sleutels, tassen, portemonnees etc. werden daar afgegeven.
Tegenwoordig is het niet voor iedereen
duidelijk waar men met deze spullen
naar toe moet. Heel simpel: geef ze af
bij de balie in het gemeentekantoor.
Zij hebben een overzicht van gevonden
voorwerpen op hun website.

Nieuw bestuurslid
Centrummanagement
Uiteindelijk is het gelukt om een enthousiast bestuurslid te mogen verwelkomen
uit de vastgoedsector. De Vereniging
Vastgoed Oisterwijk Centrum was in het
eerste jaar nog in een opstartfase, maar
nu is Dhr. Piet Reinders aangeschoven
als afgevaardigde van de VOC bij het
Centrummanagement. We gaan zo de
samenwerking met de vastgoedsector
uitbreiden. Ook waren we blij met de
donatie van de VOC. Hiervoor hartelijk
dank.

Als organisatie zouden
we graag medewerking
willen van wat
nieuwe mensen.
Het vergt niet alleen
wat tijd, maar ook
nieuwe initiatieven
en ideeën zijn meer
dan welkom. Dus laat
maar horen aan
de centrummanager.

Moonlightshopping
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn alweer gestart met de organisatie van de
Moonlightshopping. U kunt zich alvast
opgeven voor dit succesvol evenement
bij de centrummanager.
De bedoeling is natuurlijk om wederom
een groter geslaagde editie te kunnen
organiseren.
Als u misschien nog met ideeën rondloopt, kunt u die altijd kwijt bij ons!

SMS Alert
Ook in de vorige nieuwsbrieven hebben
telkens we gevraagd om aanmelding
voor het SMS-Alert. Momenteel hebben
ongeveer 150 personen zich met hun
mobiele nummer aangemeld. Het alert
is afgelopen tijd frequent gebruikt voor
waarschuwingen onder de collega’s.
Als u(of uw medewerkers) ook gebruik wilt maken van deze dienst, kunt

u het mobiele nummer mailen aan de
centrummanager. U ontvangt na aanmelding een sticker met gegevens
van de personen aan wie u een alert
kunt melden. Deze kunnen na uw bericht meteen het alert verspreiden.
Wist u dat de politie de meldingen ook
ontvangt?

Uitstallingen op
het trottoir
Zoals al eerder is gecommuniceerd, zal
de gemeente binnenkort een verordening vaststellen met betrekking tot uitstallingen voor, bij en langs de winkels.
Dit moet leiden tot een minder verstoord beeld en minder obstakels op de
trottoirs. Echter is door procedurele obstakels de invoering gepland op eind augustus. Na de invoering zal de gemeente
(lees Boa’s), na enkele maanden geldelijke sancties uitvoeren bij overtredingen.
Daarvoor zullen ze waarschuwingen uitdelen of u wijzen op een overschrijding.
Als het college het plan heeft goedgekeurd krijgt u de regeling per mail toegezonden. Lees hem na ontvangst goed
door.
Wel gaan de Boa’s er nu al op toezien dat
het trottoir vrij moet blijven en er op de
geleide strook niets wordt geplaatst. De
boomsokkels mogen ook niet als uitstalling worden gebruikt. Ook zou ik wachten met het aanschaffen van billboards
of vlaggen!

Lindeplein
Onlangs is besloten om, na jaren onderhandelen met de gemeente, zelf een
aanpassing te doen aan het Lindeplein.
Om direct resultaat te behalen en de beleving op het Lindeplein te vergroten is
besloten om de financiering van een tussenoplossing op kosten van de belanghebbenden te doen. Na medewerking
en overleg met de gemeente heeft dit
geresulteerd tot het aanbrengen van een
houten zitgedeelte en aankleden met
groen van de waterbanken.
Uiteindelijk moet er een alles omvattend
plan voor het plein komen, maar de financiering en regelgeving laten daar
nogal wat tijd over doen verstrijken. Momenteel geeft de gemeente een positieve medewerking om het plan op korte
termijn te doen opstellen.
Echter willen en kunnen de initiatiefnemers hier niet op wachten. Het plein
dient snel een verbeterde status te krijgen. Het moet multifunctioneel, avantgardistisch, stedelijk en modern worden!
Daarom dit initiatief.

Markt
Bijeenkomst 18 oktober

Opening Kerkstraat

De markt vertoont al een hele periode
een zichtbare terugval wat betreft het
aantal marktlieden. Onlangs is er een
vergadering geweest tussen de marktlieden en de gemeente. Daar is overeengekomen dat in september een aantal
ondernemers met biologische producten
zich aansluiten bij de Oisterwijkse weekmarkt. Het is een mooie stap om zo de
markt weer op een hoger niveau te brengen wat betreft kwantiteit, beleving en
een beter bezoekersaantal.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in de
Kerkstraat (bijna) voltooid. Het enige
wat nog resteert, is het aanbrengen van
het groen. Gesproken is er ook nog over
het herplaatsen van enige bomen.
Toch is de straat op 2 juli feestelijk geopend door wethouder Verhoeven. Hij
sprak daarbij zijn dank uit aan de medewerking, samenwerking en begrip
van de bewoners, winkeliers en de aannemer. Iedereen is toch trots op het resultaat. Ook mag er worden gefietst in
beide richtingen als proef. Na een jaar
zal het worden geëvalueerd met betrokkenen.
Na de opening is er door de winkeliers
een feestweekend gestart met acties,
hapjes en een drankje voor iedereen. Een
zeer geslaagd weekend met veel bezoekers in het mooie zomerzonnetje!

Momenteel is de gemeente ook nog in
gesprek met de marktcommissie en vereniging ambulante handel om te onderzoeken of een verzelfstandiging van de
markt een optie is om de neerwaartse
spiraal te doen omkeren.

Het aanbrengen van de banken met het
groen zal starten na de kermis.
Deze kosten worden in eerste instantie
gedragen door de ondernemers op het
Lindeplein. De omwonenden zijn hierover ingelicht en enthousiast.
De werkzaamheden om de banken en
het groen te maken en aan te brengen
worden door vrijwilligers gerealiseerd.
Ook gaat de gemeente de bestrating aan
de verbinding met de Lind aanpassen
rondom Deksels. De bebording wordt
verminderd en vernieuwd, de trapleuning verplaatst en de verzinkbare paal
verwijderd en vervangen door een andere. Dit gaat in september gebeuren.

Italië in de Dorpsstraat
Tijdens de koopzondag op 2 juli hadden
de Dorpsstraat winkeliers een Italiaans
sfeertje gecreëerd op straat en in de winkels. De onderlinge samenwerking resulteerde tot een gezellige koopzondag
met allerlei bezienswaardigheden.

Buitengebied
Management Oisterwijk
Besloten is om eind juli definitief het
Buitengebied management te starten.
De financiën zijn voor dit en volgend
jaar rond en er zijn meer dan voldoende
aanmeldingen.
Momenteel is men bezig om bestuursleden te werven die als taak krijgen de
buitengebiedmanager te assisteren en
aan te sturen.
In de projecten van Buitengebied management is veel aandacht voor de samenwerking met Centrummanagement,
gemeente Oisterwijk, Natuurmonumenten en de VVV. Partijen werken samen
aan een optimaal en aantrekkelijk verblijfsklimaat voor bezoekers (en inwoners) van Oisterwijk. Daarnaast zetten ze
zich in voor een krachtige profilering van
Oisterwijk. Partijen bundelen hun kennis
en krachten, ieder vanuit zijn eigen rol,
taken en deskundigheid.
Voor suggesties of meer informatie kunt
u contact opnemen met de buitengebied
manager: Ellen van Iersel,
via 06-51 22 36 56 of
ellen@lleisuresupport.nl.

Kennismaking met……
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief:
maak eens kennis met een van uw collega’s!
Naam van de zaak: Mejorana
Gevestigd: Lindeplein
Eigenaar: Marjolein Gordon
Leeftijd: 27 jaar
Geboren: Eindhoven
Hoelang doe je dit werk: De winkel
nu 2 jaar en ik ben 10 jaar goudsmid
Opleiding: Juwelier Goudsmid in
Antwerpen
Burg. Staat: Alleenstaand
Woonplaats: Geldrop

Zwakke punten van Oisterwijk: Het
Lindeplein moet bekender worden onder de bezoekers en bewoners. Als je er 1
keer bent geweest blijf je terug komen!
Ambities: Veel goud en zilver smeden
en de vraag naar persoonlijk ontworpen
gedenksieraden invullen voor mijn klanten. Die markt groeit bij mij erg snel
Toekomst: Een kleine winkel behouden
en het maken van sieraden op individuele wensen van goud, zilver en edelsteen

Waarom Oisterwijk: Altijd al een gezellig mooi dorp gevonden. Toevallig
kwam ik de winkel die te koop stond
tegen toen ik zelfstandig wilde worden,
samenloop dus….
Hobby: Mijn werk is ook mijn hobby.
Goudsmeden dus!
Sterke punten van Oisterwijk: Gezellig mooi dorp, veel beleving en aantrekkelijke sfeer en dito terrassen

Nieuwe ondernemer(s)
Pauw
Het gerenommeerde modeconcern
Pauw zal medio juli een filiaal openen
op de Lind 25(Voorheen Vlaminckx).
Pauw onderscheidt zich met exclusieve
damesmodemerken in hun multi-brand
winkel. Ze hebben 28 winkels in Nederland en buitenland. Verder hebben
ze 150 verkooppunten verspreid over
Nederland en de rest van de wereld.
Klanten van hun zijn bekende gezichten uit de showbizz, koningshuizen en
filmbranche.

Meyer & Meyer
Momenteel is al gestart met een grote
verbouwing aan het pand op Dorpsstraat 29 (Voorheen MasterX). De oude
voorgevel zal in oude staat worden
hersteld, de bovenwoning worden
gerenoveerd en daarna zal het concern
Meyer & Meyer hier een herenmodezaak beginnen. In de maand augustus
zullen ze enige tijd gesloten zijn. Het
bedrijf heeft al meerdere winkels in
geheel Nederland en zullen nu ook hier
hun herencollecties gaan verkopen.

pauw.com

Nic Meijer
meyerandmeyer.com

Mondhygiene Oisterwijk
Op het Lindeplein 6a zal er op 1 november een praktijk starten met mondhygiënisten. Het opvallende daar aan is dat
de wachtkamer is ingericht als een winkel met woon- en lifestyle accessoires.
Het wachten zal dan aangenaam zijn
met een opvallende beleving. Natuurlijk
is de winkel voor iedereen toegankelijk.
U kunt al vanaf september afspraken
inplannen. Voor een bezoek aan de
mondhygiënist is géén verwijzing van
tandarts of specialist nodig.

Lucas en Marieke Fasting de Bres
mondhygieneoisterwijk.nl

Nieuwe ondernemer(s)
Novalis.O
In het najaar gaat Anton van Oirschot
van Novalis.O het pand op De Lind 65
bij zijn zaak betrekken. Hier gaat hij
zijn assortiment van exclusieve design
interieurs verder uitbreiden.
U kunt dan nog beter de collecties van

meubelen, verlichting en stoffering
proeven en bekijken. Momenteel is de
voorbereiding van de verbouwing in
volle gang.
Anton van Oirschot
novalis-o.nl

Volg ons
Centrummanagement Oisterwijk

E-mail adres: info@cm-oisterwijk.nl
Facebook:facebook.com/oisterwijkongelooflijk
Twitter: @OisterwijkCM

Centrummanager
Frits Knibbeler
06-50 64 64 25

Facebook Centrummanagement:
Centrum-Management-Oisterwijk
Instagram:
/centrummanagementoisterwijk
Actie website:
www.oisterwijkpaktjein.nl

