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de inkomsten uit de toeristenbelasting 
voor de versterking van de toeristische 
aantrekkelijkheid van Oisterwijk.

Een klantvriendelijk parkeerbeleid en 
een goede bereikbaarheid
Er wordt gestreefd naar klantvriendelijk 
parkeerbeleid door gratis parkeren op 
zondag en op de koopavonden betaald 
parkeren af te schaffen. Het centrumgebied 
blijft toegankelijk voor auto’s. Voor de 
bereikbaarheid van de recreatie- en 
horecavoorzieningen is het daarnaast 
van groot belang dat er sprake is van 
een duidelijke geleiding/routing van het 
autoverkeer vanaf de invalswegen van 
de gemeente naar de verschillende 
parkeermogelijkheden in het buitengebied 
en in het centrum. Ook de aanpassing van 
de huidige bewegwijzering is hierbij van 
belang. 

Aanpassing winkelsluitingstijden
Regelingen betreffende winkelsluitingstijden 
zijn de laatste jaren in Nederland overal 
verruimd. Het is een structurele trend in 
de markt, die ook in Oisterwijk in acht 

Het Centrum Management heeft in september vorig jaar, samen met het 
Buitengebiedmanagement en de Vastgoedvereniging, aanbevelingen opgesteld 
voor de lokale politieke partijen in Oisterwijk ten behoeve van de op te stellen 
verkiezingsprogramma’s. Tot onze teleurstelling hebben we moeten vaststellen dat 
met deze aanbevelingen weinig is gedaan. Onze voorzitter, Toon Sanders, heeft 
daarover in een interview in het Brabants Dagblad zijn teleurstelling uitgesproken.
Dat heeft ertoe geleid dat politieke partijen contact hebben opgenomen met het 
Centrum Management met het verzoek om de gepresenteerde aanbevelingen 
te mogen bespreken. Dat gesprek heeft na de verkiezingen plaats gevonden, 
op donderdag 5 april. Ter voorbereiding van dat gesprek heeft het Centrum 
Management, samen met het Buitengebied Management, een Tienpuntenplan 
opgesteld. Aan het gesprek op 5 april hebben alle politieke partijen deelgenomen. 
Het was een informatief gesprek, waarbij twee vragen centraal stonden, t.w. zijn de 
punten duidelijk en wat vindt men ervan? Op beide vragen hebben de partijen een 
positieve reactie gegeven. Dat is goed nieuws.

Op geen enkel punt werd afwijzend gereageerd. Vaak viel de opmerking dat de 
punten eigenlijk heel vanzelfsprekend waren en dat het hoog tijd wordt voor 
uitvoering. Aan het eind van het gesprek was dan ook de conclusie: er is in hoge mate 
in hoge mate steun voor het Tienpuntenplan; het komt nu aan op de uitvoering.
Hierbij de inhoud van het Tienpuntenplan.

Agenda

moet worden genomen. De gemeente is 
bereid om zorg te dragen voor voldoende 
verruiming van winkelopeningstijden.
  
Een fiets- en wandelveilige gemeente
Er worden maatregelen getroffen om het 
centrum fietsvriendelijker te maken, onder 
meer door stallingsruimte voor fietsen in 
het gehele centrum. In het buitengebied 
worden het wandel- en fietsknooppunten 
netwerk goed onderhouden en jaarlijks 
tijdig bekeken welke aanpassingen/
verbeteringen noodzakelijk zijn.
Fietsers willen prettig en veilig door de 
gemeente kunnen rijden. Belangrijk is 
daarom dat fietspaden en wegen zo 
worden ingericht dat veiligheid voor alle 
verkeersgebruikers centraal staat. Dit 
betekent goede paden/wegen en routes. Op 
snelheidsovertredingen wordt gehandhaafd. 

Een aantrekkelijk centrum
De gemeente zet zich in om het centrum 
aantrekkelijker te maken door aanpassing 
van bestrating en het aanbrengen van 
groene boomsokkels. Tevens wordt een 

Het “Tienpuntenplan”

Versterking lokale economie
Het versterken en optimaal benutten van 
de economische potenties van detailhandel, 
horeca, toerisme en recreatie in de 
gemeente Oisterwijk krijgen de komende 
vier jaar hoge prioriteit van gemeenteraad 
en gemeentebestuur. Dit betekent o.a. dat 
zij het (toeristisch) bedrijfsleven stimuleren 
en ondersteunen. CM en BGM vormen 
hierbij belangrijke partners.

Gezonde financiering
Om dit te bereiken zullen voldoende 
middelen beschikbaar worden gesteld voor 
CM en BGM zodat zij hun doelstellingen 
voor het centrumgebied en het 
buitengebied ook echt kunnen bereiken.
Erkend wordt dat BGM momenteel beschikt 
over onvoldoende financiële ruimte om haar 
ambities waar te maken en dat maatregelen 
dringend nodig zijn om te komen tot een 
gezonde, structurele financiering. Dat 
kan door herschikking van middelen die 
nu nog worden besteed aan de VVV en 
Promotie (via de Regeling subsidie promotie 
gemeente Oisterwijk). Maar ook door 
het laten terugvloeien van een deel van 
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1-7 Koopzondag/ Korenfestival/  
 Biermatinee
6-7 Start zomervakantie
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1-9 Musicalfestival
2-9 Koopzondag
9-9 Modespektakel
25-9 Overleg met Raad van Toezicht



Het “Tienpuntenplan” VERVOLG

De Stichting New Orleans Jazz Oister-
wijk, organiseert in samenwerking met  
de Stichting Promotie en Evenemen-
ten Lindeplein (SPEL) en de Gemeente  
Oisterwijk, voor het zesde jaar een  
Jazzfestival. Dit Jazzfestival wordt  
gehouden op zaterdag 18 en zondag 19 
augustus 2018 met een aanvullend
programma op de zaterdagavond en het 
een hoofdprogramma op het Lindeplein 
op de zondag en de doelstelling is om 
het succes van de edities 2012 t/m 2017 
te evenaren zo niet nog te verbeteren. 
Derhalve een tweedaags festival met een 
hoog gezelligheidsgehalte.

begin gemaakt met sfeer verhogende 
ledverlichting in het centrumgebied.
 Er wordt budget vrijgemaakt voor de 
reconstructie en de aanpassing van het 
Lindeplein om dit plein aantrekkelijker en 
gezelliger te maken.Door aanpassing van 
de Evenementennota worden bestaande 
ongewenst beperkingen in de organisatie 
van evenementen op De Lind weggenomen. 

Samen op weg naar Citymarketing
Gemeente, CM en BGM werken met 
andere relevante partners coöperatief 
samen om Citymarketing levensvatbaar 
te maken. De gemeente is trekker van dit 
proces en faciliteert de totstandkoming en 

uitvoering van een collectieve marketing 
voor Oisterwijk ter bevordering van het 
(sociaal-)economisch klimaat. In dit proces 
is specifieke aandacht gewenst voor de 
huidige rol en positie van de VVV.

Een vitale sector verblijfsrecreatie
Voortzetting van de inzet/ investeringen in 
project Vitaliteit Verblijfsrecreatie Oisterwijk 
en daarmee het vergroten van de (kwaliteit) 
toeristisch georiënteerde verblijfsrecreatie. 
Dit is van groot belang voor het beeld en 
aantrekkelijkheid van Oisterwijk.

Natuur en recreatie gaan hand in hand
De bijzondere, natuurlijke omgeving van 

Programma:
Zaterdag 18 augustus 2018: Swing Jazz-
avond
Swing Jazz-avond in Cultuurcentrum  
Tiliander aan het Lindeplein te Oister-
wijk. Deze avond is voor iedereen gratis 
toegankelijk. 
Een opwarm-avond naar het hoofdpro-
gramma op 19 augustus met spectaculai-
re optredens.
Aanvang 20.00 uur. Bij goed weer buiten 
Tiliander op het terras. Bij slecht weer 
binnen Tiliander.

Zondag 19 augustus 2018: New Orleans 
Hoofdprogramma
Vanaf 14.00 uur zal er doorlopend Live-
muziek worden verzorgd vanaf 2 podia 
op het Lindeplein te Oisterwijk.

Het plein en de terrassen zullen fees-
telijk aangekleed zijn en voorzien van 

buitenbars. Ook worden mogelijkheden  
gecreëerd om binnen en buiten een  
hapje te eten.
Non stop optredens van de beste New 
Orleans orkesten die de organisatie kon 
vinden.

Voor meer informatie:
Web: www.jazzplein-oisterwijk.nl 
Facebook: jazzplein-oisterwijk

Onlangs hebt u allen nog een mail ont-
vangen of u de bekende z-card nog 
aangevuld zou willen hebben. Tot onze 
verbazing hebben we alsnog zo’n 60 
adressen voorzien van nieuwe cards!

Dit is dus een bewijs-
baar succes. Als 
u nog interesse 
hebt voor een 
aanvulling, laat 
het de centrum-
manager weten. 

Oisterwijk is van groot belang voor de 
toeristische sector. Het is daarom van 
belang dat de natuur in samenwerking met 
Natuurmonumenten verder ontwikkeld 
wordt en toegankelijk blijft voor de 
inwoners en bezoekers.

Oisterwijk in beeld
De gemeente, CM en BGM werken nauw 
samen om Oisterwijk stevig op de kaart te 
zetten. Dit vraagt om een eigentijdse inzet 
van media, Free wifi in het gehele centrum, 
actieve en actuele informatieverstrekking 
over wat er in de gemeente, het centrum 
en het buitengebied aan interessants voor 
inwoners en bezoekers te beleven is. 

Jazzplein

jaren al voorzien van camera’s. Deze zijn 
in februari vervangen door kwalitatief 
betere camera’s. Bovendien is het came-
ratoezicht hier uitgebreid waardoor nu 
ook beelden worden gemaakt van het 
Stationsplein en een gedeelte van de 
Spoorlaan. Op de hoek van het gemeen-
tekantoor (aan de kant van de Gemulle-
hoekenweg) hangt sinds de jaarwisseling 
ook een camera die het aangrenzende 
deel van het Lindepark in beeld brengt.

Planning
In de week van 2 april is er een came-
ra bevestigd ter hoogte van Roomer 
Fashion (De Lind 37) voor toezicht op de 
winkels en horecazaken aan de noord-
zijde van De Lind. In de zomer van 2018 
gaat de invoering verder met camera’s op 
de locaties De Lind (t.h.v. het Lindeplein 
en ter hoogte van Intersport), kruising 
Dorpsstraat/De Lind/Stationsstraat/ Bur-
gemeester Verwielstraat (met zicht op 
alle straten) en Dorpsstraat (t.h.v. de Pas-
sage). Aan het einde van het jaar vindt 
een korte tussentijdse evaluatie plaats. 
Afhankelijk van de uitkomst van die eva-
luatie wordt in januari 2019 ook het Lin-
depark voorzien van camera’s ter hoogte 

van de Social Sofa, bij de uitkijkpost aan 
de Voorste Stroom en bij het Stroomdal-
pad (halverwege Burgemeester Verwiel-
straat en De Balbian Versterlaan).

Alle camera’s worden voorzien van een 
zelfstandige infrastructuur (glasvezel en 
directe voeding) waardoor de beelden 
(hoge kwaliteit) live uitgekeken kunnen 
worden op dagen dat een evenement 
plaatsvindt of op andere momenten met 
een verhoogde kans op incidenten of 
(dreigende) verstoring van de openba-
re orde en veiligheid. Als er meldingen 
worden gemaakt van incidenten kan 
de politie ten alle tijden ‘meekijken’ via 
deze camera’s terwijl de hulpdiensten 
aanrijdend en/of ter plaatse zijn. U dient 
wel altijd de politie te informeren bij 
incidenten. Pas dan kunnen ze meteen 
actie ondernemen en live meekijken. De 
opnames worden 4 weken bewaard.

Privacy
De privacy van inwoners en ondernemers 
in het cameratoezichtgebied is gewaar-
borgd. 

 

Onlangs hebt u een mail gehad met een 
persbericht van de gemeente over het 
hangen van camera’s in het centrum. 
Cameratoezicht draagt bij aan de ver-
hoging van veiligheid. Het speelt een 
belangrijke rol bij overlast- en criminali-
teitsbestrijding. Melders van overlast en 
slachtoffers van bijvoorbeeld fietsendief-
stallen en ramkraken vragen vaak om 
cameratoezicht. Zij voelen zich daardoor 
veiliger. Daarnaast is uit burgerpanelon-
derzoek gebleken dat cameratoezicht 
in de gemeente Oisterwijk op groot 
draagvlak kan rekenen onder inwoners. 
Burgemeester Janssen: “96% van de res-
pondenten geeft aan dat zij cameratoe-
zicht in de openbare ruimte een goede 
ontwikkeling vinden. Dat is een duidelijk 
signaal dat ik graag oppak.”

Toezichtgebieden
Het genoemde besluit maakt het moge-
lijk om cameratoezicht in te voeren. In 
Oisterwijk is dat gericht op de omgeving 
van het station (Stationsplein en Spoor-
laan), het Lindepark, De Lind, de Dorps-
straat, Stationsstraat en Burgemeester 
Verwielstraat. De fietsenstallingen bij 
het station in Oisterwijk zijn sinds enkele 

Camera’s centrum
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Plattegrond camerapositie’s

https://www.facebook.com/JazzzpleinOisterwijk/?ref=br_rs
http://www.jazzplein-oisterwijk.nl


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 Cen-
trummanager. U ontvangt na aanmel-
ding een sticker met gegevens van de 

Op verzoek van enkele ondernemers en 
organisaties, willen we bekijken om een 
plaatselijke cadeaubon te ontwikkelen. 
Reden hiervoor is dat de bestedingen 
hier in het centrum worden uitgegeven. 
Met de WinterglO’w hebben we hier-
mee al goede ervaringen opgedaan. De 
bedoeling is dan ook dat er zoveel moge-
lijk deelnemers en natuurlijk inleverpun-
ten worden verzameld. U krijgt hierover 
natuurlijk nog informatie toegezonden. 
Wij denken ook aan het gebruik van 
deze bonnen als bijvoorbeeld kerstgrati-
ficatie of diner bon.

personen aan wie u een alert kunt mel-
den. Deze kunnen na uw bericht meteen 
het alert verspreiden.

Wist u dat de politie de meldingen ook 
ontvangt?

SMS Alert Cadeaubonnen 

Bij de eerste editie van het Korenfestival 
Oisterwijk, vorig jaar, was er veel publiek 
op de been.
Dat was voor het organiserende comité 
van De Molenzangers reden om voor het 
festival van 1 juli dit jaar maar liefst ze-
ven shantykoren uit te nodigen. 
Kwamen er in 2017 zo’n zevenhonderd 
zangers (m/v) naar ons centrum, dit jaar 
stijgt dat aantal naar ongeveer 800. Om 
die reden komt er ook een extra, zeven-
de podium bij. Behalve op het Lindeplein 
komen er ook podia bij het Raadhuis, het 
Trouwlaantje, de kiosk aan De Lind, aan 
de Dorpsstraat, de Burg. Verwielstraat en 
de Stationsstraat.

We zijn verheugd dat we wederom het 
foodtruckfestival weer naar Oisterwijk 
hebben kunnen krijgen. Rrrollend is 
het meest knusse foodtruckfestival dat 
georganiseerd wordt op de gezelligste 
pleinen en centra van steden door heel 
Nederland. Vanaf 31 augustus t/m 2 sep-
tember komen de foodtrucks van Rrrol-
lend tot stilstand in Oisterwijk op de Lind 
Noord en Zuid. Met meer dan 20 food en 
drinktrucks, een specialbier bar, cocktail-
bar en een uiteenlopend muzikaal- en 
kidsprogramma toveren ze de Lind voor 

drie dagen om tot je favoriete culinaire 
food festijn. Het festival is gratis toegan-
kelijk (Behalve drank en hapjes….)

Het Korenfestival begint om 12.00 uur 
met het gezamenlijk zingen van het Oi-
sterwijkse volkslied. 
Elk koor geeft die dag drie keer een op-
treden van zo’n 20 minuten. Telkens op 
een ander podium. De organisatie heeft 
berekend dat er 323 verschillende liedjes 
gezongen worden. ‘Het Korenfestival 
Oisterwijk is laagdrempelig. De entree is 
gratis.

Ook is het een meezingfestival. De veer-
tien smartlappen- en levensliederenko-
ren die naar het Oisterwijkse dorpshart 
komen, zingen hoofdzakelijk Nederland-
se liedjes.

Het korenfestival duurt van 12.00 tot 
17.30 uur. Een samenzang van alle deel-
nemende koren vormt het sluitstuk en 
zal plaats vinden voor de kiosk. Het is 
dan ook Koopzondag!

Lindebomen zijn voor ons centrum een 
prachtig decor. Echter zitten ze vanaf 
mei vol luizen. Deze luizen scheiden een 
vloeistof af die honingdauw genoemd 
wordt. Het geeft een plakkerige bijkom-
stigheid op de straat, auto’s, terrassen 
etc. De afscheiding is verder onschade-
lijk. De gemeente bestrijdt op biologi-
sche wijze dan ook jaarlijks deze overlast, 
door het hangen van zakjes in de bomen 
met larven van lieveheersbeestjes. Deze 
verorberen de luizen, zodat de overlast 
sterk afneemt.

Korenfestival Oisterwijk

Rrrollend Oisterwijk 2018 Bomen centrum

Vanaf de oprichting van de Stichting 
Centrummanagement Oisterwijk is er 
een Raad van Toezicht aangesteld. Twee 
keer per jaar vergaderen die met het be-
stuur van het CM en de centrummanager. 
Hun taak is om toezicht te houden op de 
naleving van de statuten, controle van 
de financiën en wat verder nog ter tafel 
komt. Onlangs zijn er een bestuurswisse-
lingen geweest. John Cornelissen, is op-
gevolgd door Mark Verweij van Eethuys 
de Lind als Horeca afgevaardigde.

Ook is wethouder Jan de Laat aange-
schoven om Peter Smit als wethouder 
economische zaken op te volgen als lid 
van de Raad van Toezicht. Eerstkomende 
vergadering zal er een nieuwe voorzitter 
gekozen worden door de leden.
De raad bestaat uit:

Mark Verweij 
(Horecasector)
Jan de Laat 
(Wethouder Economische zaken) ovb
Daniëlle van Bilsen 
(Afgevaardigde winkeliers)
Ben Schonk 
(Voorzitter Vastgoedsector)

Secretaris:  
Niels Janse (Horeca)
E-mail: secretariaat@cm-oisterwijk.nl

Penningmeester: 
Bert van den Berk
E-mail:penningmeester@cm-oisterwijk.nl 

De commissie modedag heeft onlangs 
besloten om hun activiteiten omtrent 
het jaarlijkse evenement voor dit jaar te 
stoppen. Reden hiervoor is dat de kosten 
t.o.v. de begroting voor het Centrum-
management te hoog werden. Oorzaak 
hiervoor is dat er te weinig deelnemers 
enthousiast gemaakt konden worden.

Echter zijn er in de Dorpsstraat een aan-
tal ondernemers die op die dag, 9 sep-
tember, een nieuw evenement gaan 
organiseren. Het is een mix van enter-
tainment, horeca en mode. Als u interes-
se hebt om hier aan deel te nemen, neem 
dan contact op met de centrummanager. 
Hij kan u dan doorverwijzen naar de juis-
te persoon in de organisatie.

Op 10 april hebben we een bijeenkomst 
gehad voor het Centrummanagement in 
The Inside. We mochten een hoge op-
komst verwelkomen. Tijdens de avond 
heeft Marc Meeuwis, als directeur City-
marketing Tilburg, een uitgebreide uit-
leg gegeven over hun werkzaamheden 
en projecten. Onlangs hebben ze hier-
voor een tweede prijs mogen ontvangen 
voor de prestaties.

Femke Arts heeft ook hier, als Beleidsad-
viseur Economie, Recreatie & Toerisme 
Gemeente Oisterwijk, een korte uitleg 
gegeven over de opzet van citymarke-
ting die hier onlangs is gestart. Een kwar-
tiermaker is aangesteld en is gestart met 
een opzet voor eenzelfde project voor 
Oisterwijk.

Ook heeft Vincent van den Dungen, als 
voorzitter commissie WinterglO’w, ook 
alvast wat uitleg gegeven over de ko-
mende editie in december. Er waren veel 
positieve reacties op de onderwerpen.
De volgende bijeenkomst staat gepland 
voor 9 oktober. U ontvangt natuurlijk 
daarvoor een uitnodiging. 

Voor alle duidelijkheid wil ik jullie nog 
eens meedelen waaruit ons bestuur be-
staat, met aanvullende gegevens:

Voorzitter:
Toon Sanders
E-mail: voorzitter@cm-oisterwijk.nl

Modespektakel

Bestuur Centrummanagement

Bijeenkomst 10 april 
Citymarketing Raad van Toezicht

We willen toch nog eens uw aandacht 
vragen om de website 
www.bezoekoisterwijk.nl eens te con-
troleren of uw gegevens er (nog) goed 
op staan. We gebruiken deze site om het 
centrum en buitengebied te promoten. 
We zijn wel afhankelijk van de content 
die aangeleverd wordt door de Centrum-
manager, de Buitengebied-manager en 
deelnemers. Dat wil dus zeggen dat u 
aan kunt geven of we uw vermelding 
moeten aanpassen met tekst en/of fo-
tomateriaal. Maak dit kenbaar aan ons, 
zodat we het meteen kunnen laten aan-
passen tot uw wensen. 

Overigens is er ook plaats voor activi-
teiten en ander nieuws. Ook dat kunt u 
aanleveren aan de Centrummanager en 
Buitengebied-manager. Momenteel zijn 
we druk bezig om de site te verversen en 
aanvullen/wijzigen met nieuw fotomate-
riaal en algemene uitingen.

Bestuurslid:  
Willemien van Mook (Winkeliers)
E-mail: wtjvanmook@yahoo.com 

Bestuurslid:
Piet Reinders (Vastgoed)
E-mail: pnmreinders@gmail.com 

Promotie en website
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WinterglO’w Filmplein Oisterwijk

Door het overweldigende succes van  
vorig jaar is er dit jaar weer een musical-
festival op het Lindeplein. 

Een groot live concert op het Lindeplein 
met hits uit alle grote musicals. Gezon-
gen en gespeeld door lokale toppers, re-
gionale talenten en nationale beroemd-
heden, begeleidt door een 23-koppig 
live orkest. 

Dit concert is gratis, maar u kunt ook een 
Vipplaats bij het podium reserveren incl. 
een 4-gangen-diner van SEC.

Momenteel is de commissie WinterglO’w 
al drukdoende om de editie in december 
te organiseren. De gehouden enquête 
liet zien dat iedereen hierover echt heel 
enthousiast was. Reden genoeg voor 
ons om het evenement nog verder uit 
te breiden. Het huiswerk wat we van de 
uitslag van de enquête konden leren was 
dat de Lind meer betrokken moest wor-
den. Meer invulling van open stukken 
etc. Ook is er animo om de koopzondag 
daaropvolgend erbij te betrekken. U 
kunt zelf invullen dat bij uitbreiding ook 
nog meer komt kijken. Hierover houden 
we u natuurlijk op de hoogte.

Wilt u meedenken, meld u dan aan bij de 
centrummanager. Een idee? Ook graag 
melden!

Het concert is op 1 september vanaf 
20.15 uur. Op de Lind is dan Rrrollend  
Oisterwijk opgesteld.

Voor meer info: 
Facebook: oisterwijkinconcert
Web: www.oisterwijkinconcert.nl 

Ook dit jaar zijn er weer vier openlucht-
bioscoopavonden op het sfeervolle Lin-
deplein en wel op woensdag 1, 8, 15 en 
22 augustus. 

De avonden zijn gratis toegankelijk en er 
mogen door mensen zelf kussens, stoe-
len, eten en drinken worden meegeno-
men. Dit om de avonden zo laagdrempe-
lig mogelijk te maken voor iedereen.
Het doel van deze avonden is simpel: ge-
zellig op zwoele zomeravonden, leuke, 
mooie films kijken onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
In 2017 is er voor gekozen om de setting 
anders in te steken en het filmscherm te 
verplaatsen van de korte kant (trappen 
van Tiliander) naar de lange kant van 
het plein waar door er een veel intie-

mere sfeer werd gecreëerd. Naar aan-
leiding van de positieve reacties hierop 
heeft de organisatie besloten  om dit 
jaar het scherm alle 4 de filmavonden 
op die locatie neer te zetten. In over-
eenstemming met de wens van de kij-
kers zijn de volgende films gekozen: 

1-8    Dunkirk
8-8    Beauty and the Beast
15-8  Huisvrouwen bestaan niet
22-8  Lion
  
De films beginnen rond 21.00 uur. Zorg 
dat je op tijd bent!

Klik voor meer informatie op 
Facebook: filmpleinoisterwijk

Oisterwijk in Concert the 2nd Musical Edition

in maart van dit jaar. Hoewel de huidi-
ge gids nog steeds actueel is (de agenda 
loopt tot 1 juli 2018), hadden de mees-
ten liever gezien dat de herdruk bij de 
opening van het terrassenseizoen gelan-
ceerd wordt. Deze feedback in acht ge-
nomen is besloten om de tweede editie 
van de terrasgids ‘Het grootste terras van 
Nederland’ uit te stellen tot begin 2019, 
waarbij we in het najaar 2018 al starten 
met het benaderen van alle horeca- en 
recreatiebedrijven, winkeliers en andere 
betrokkenen.
 
Wij betreuren dat de promotie van ‘Ik 
zit in Oisterwijk, Het grootste terras 
van Nederland’ voor velen onvoldoen-
de zichtbaar is geweest. De insteek was 
een gezamenlijke promotiecampagne 
waarbij de terrasgids een kapstok is om 
veel (nieuwe) bezoekers naar Oisterwijk 
te trekken.  Met jullie inzet en enthou-
siasme willen we proberen deze pro-
motiecampagne de komende jaren te 
versterken en nog meer leven in te bla-
zen. Want dat er wel degelijk publiciteit 
is geweest, bewijst de opsomming in on-
derstaande verwijzingen.
 
• www.visitbrabant.nl/oisterwijk; 
Het grootste terras is door de gemeente 
als 1 van de vijf highlights van Oister-
wijk bestempeld

• www.tillywoodmagazine.nl/groot-
ste-terras-nederland-oisterwijk/; 
een initiatief van KNH/ Koninklijk 
Horeca Nederland

van alle bezoekers en liefhebbers 
kunnen dus goed gesmeerd worden.

Voor meer info:
Web: www.biermatinee.nl  
Facebook: biermatinee

• www.brabantsekempenmagazine.nl; 
blz 98 onlangs uitgebracht en verspreid 
in de hele Kempen

• www.tripweb.nl/dagjeuit/oisterwijk

• www.ikzitinoisterwijk.nl

• www.coffeeandkids.nl/terras=shop-
pen-oisterwijk 

Verspreiding van ruim 700 gidsen op de 
fiets- en wandelbeurs in Gent en Utrecht 
met zeer enthousiaste reacties van de be-
zoekers op  ‘Oisterwijk’ als toekomstige 
bestemming.

Bierviltjes en de terrassen gidsjes zijn ex-
pliciet verwerkt in de promotiefilm van 
Oisterwijk.

Het grootste terras van Nederland blijft 
dan ook gewoon geopend en dit blij-
ven we ook komend seizoen uitdragen 
in diverse (social media) uitingen. In het 
najaar van 2018 maken we een overzich-
telijk plan van aanpak voor herdruk van 
de gids en nog veel belangrijker, welke 
promotionele acties we zullen gaan op-
zetten om nog meer publiciteit op regio-
naal en eventueel nationaal niveau te re-
aliseren. Zo geven we jullie meer inzicht 
in wat we gaan doen en welke ambities 
we hebben om deze doelstellingen te 
bereiken. Samen maken we van ‘Oister-
wijk Parel in ’t Groen’ een sterk merk!

Een groot aantal bedrijven in gemeente 
Oisterwijk is de afgelopen weken bena-
derd - dan wel per mail dan wel door een 
bezoek van een acquisiteur, voor deelna-
me aan de tweede editie van ‘Het groot-
ste terras van Nederland’. De voorraad 
is vrijwel op en met de herdruk van de 
gids als tastbaar materiaal hadden we de  
ambitie om de promotie van “Het Groot-
ste Terras” verder voort te zetten.

 Echter uit de reacties en uit de feedback 
die we mochten ontvangen, hebben wij 
moeten concluderen dat er voor een her-
druk op dit moment onvoldoende draag-
kracht is.

Enerzijds hebben een aantal onderne-
mers de beleving dat ‘Het grootste ter-
ras van Nederland’ te weinig zichtbaar 
is geweest afgelopen jaar. Anderzijds 
zou de timing van herdruk te laat zijn, 
omdat het terrassenseizoen al is gestart 

Naast het korenfestival wacht Oisterwijk 
1 juli nog een buitenevenement: het 
Biermatinee. Dat is van 12.00 tot 19.00 
uur op het Lindeplein. 25 brouwerijen uit 
binnen- en buitenland staan er met 75 
verschillende (speciaal)bieren. De kelen 

Terrassengids

Biermatinee
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http://www.visitbrabant.nl/oisterwijk
http://www.tillywoodmagazine.nl/groot-ste-terras-nederland-oisterwijk/
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http://www.biermatinee.nl
http://www.brabantsekempenmagazine.nl
http://www.tripweb.nl/dagjeuit/oisterwijk
http://www.ikzitinoisterwijk.nl
http://www.coffeeandkids.nl/terras=shop-pen-oisterwijk
http://www.coffeeandkids.nl/terras=shop-pen-oisterwijk
http://www.coffeeandkids.nl/terras=shop-pen-oisterwijk
https://www.facebook.com/filmpleinoisterwijk/
https://www.facebook.com/biermatinee/


Mark Verweij

Heren van Oisterwijk

Sinds 28 maart heeft Huiberdien van Tuyl 
een herenmodezaak geopend in de Pas-
sage (Voorheen West-Avenue). Huiber-
dien heeft jaren gewerkt in de vestiging 
van Adam in de Dorpsstraat.
Ze zit al meer dan 30 jaar in het heren-
modevak en is dolenthousiast dat ze het 
nu als zelfstandige kan voortzetten. 
Goede service en kwaliteit staat bij haar 
voorop!!

Web: www.herenvanoisterwijk.nl 
Facebook: herenvanoisterwijk

La Belle
 
Onlangs hebben Paul Spoormakers en 
Stephan van Gorp de exploitatie overge-
nomen van 
Borrelcafé “Bij Ons”. De heren zijn geen 
onbekenden hier in Oisterwijk. Paul is 
ook eigenaar van Indonesisch afhaalres-
taurant Rasa Senang en Stephan heeft 
jaren bij Café Koosje achter de bar ge-
staan. Ook heeft het café een naams-
wijziging ondergaan: Café La Belle is de 
nieuwe naam!

Web: www.labelle-oisterwijk.nl  
Facebook: La-Belle-Oisterwijk

Onlangs is er een zeer interessant hand-
boek uitgegeven. Hierin staat erg veel 
informatie over winkelgebieden. U ziet 
hierin veel onderwerpen die van belang 
zijn voor u. Erg leerzaam en herkenbare 
onderwerpen worden besproken.
Druk op onderstaande link voor 
downloaden:

Handboek Verbonden Winkelgebied

Wist u?

Nieuwe ondernemer(s):

- Dat de leegstand weer is gedaald in ons centrum?
- Dat Llaud een nieuwe zaak met dames- en herenkleding opent op de Dorpsstraat 18 in juli?
- Dat op Visit Brabant de pagina van Oisterwijk in meerdere talen beschikbaar is?
- Dat er een kwartiermaker is aangesteld om citymarketing op te starten?
- Dat de facebookpagina Bezoek Oisterwijk, categorie organisatie, de enige echte is die bij de website hoort?
- Dat de site Bezoekoisterwijk.nl steeds meer bezoekers beleeft?
- Dat we een B&B in de Hoogstraat hebben onder de naam Heerlyck Oisterwijk?
- Dat Frenkel Beerens als accountmanager ondernemers bij de gemeente is opgevolgd door Pieternel Bakker? 
- Dat we dit jaar proberen de sfeerverlichting wat langere tijd te laten hangen?
- Dat Zhaboo met hun exclusieve handgemaakte tassen stopt op het Lindeplein?
- Dat het pand van Discus op de Spoorlaan weer een nieuwe invulling krijgt?
- Dat er dit jaar op het Lindeplein ook kermisattracties staan?
- Dat de stichting SPEL (Stichting Promotie Evenementen Lindeplein) met regelmaat iets organiseert op het Lindeplein 
 (Zie facebook Lindeplein)?
- Dat er op het Lindeplein een makelaar gevestigd gaat worden?
- Dat de ABN-Amrobank in de Dorpsstraat is gesloten en het pand in de verkoop staat?
- Dat we overleg hebben met de gemeente over het schoonmaken van de lichtmasten in het centrum?
- Dat de gemeente een poef wil starten met het bevestigen van pinnen om vogels van de lichtmastarmaturen te weren, i.v.m. 
 overlast van hun uitwerpselen?
- Dat Mark Verweij, lid van onze Raad van Toezicht en eigenaar van Eethuys de Lind, 
 onlangs 3 keer naar boven is gefietst bij de Alpe d’HuZes? Hij heeft voor dit goede doel 
 zo’n kleine € 3000, = opgehaald. Prestatie!

Volg ons

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

Instagram:
/centrummanagementoisterwijk

Website:
www.bezoekoisterwijk.nl 
www.oisterwijkpaktjein.nl

 
Centrummanagement Oisterwijk
 
Centrummanager
Frits Knibbeler
06-50 64 64 25

men in Oisterwijk, ben gewoon blijven 
“hangen”
Hobby:  
Sporten, bloemen, uitgaan en de kin-
deren
Sterke punten van Oisterwijk:  
Uitzonderlijk leuke plaats, ben er opge-
groeid. Zeker vergelijkbaar met bijvoor-
beeld Heusden
Zwakke punten van Oisterwijk:  
Geen!

Ambities:  
Momenteel bezig met het verhuizen 
naar een groter pand. Ook daar een 
succes van maken
Toekomst:  
Ambities waarmaken!

Facebook: BelleRoseBloembinders
Web: www.belle-rosebloembinders.nl 
Tel: 013-5288106

Naam van de zaak: 
Belle Rose Bloembinders
Gevestigd: 
Vanaf 1 juli op de Hoogstraat 2  
(voorheen Schoonenberg Hoorcomfort)
Eigenaar:  
Lilian Kuijper-Santegoets
Leeftijd: 
41
Geboren: 
Oisterwijk
Hoelang doe je dit werk: 
25 jaar, waarvan 4 jaar zelfstandig
Opleiding: 
Bloemschikken/binden in Breda
Burg. Staat: 
Gehuwd, 3 kinderen
Woonplaats: 
Waalwijk, al 15 jaar
Waarom Oisterwijk: 
Ik ben begonnen op mijn 18e in de bloe-

Ook moeten wij als Stichting Centrum-
management Oisterwijk voldoen aan de 
nieuwe privacywetgeving(AVG).
We voldeden hier al aan, maar hebben 
onze richtlijnen geplaatst op de website 
centrummanagement.inoisterwijk.nl en 
op de site oisterwijpaktjein.nl
Ook kunnen we ze op verzoek naar u 
sturen per mail. Stuur dan het verzoek 
naar de centrummanager.

Al enige tijd geleden hebben we onze 
wensen kenbaar gemaakt over het op-
lossen van de overlast van fiets parkeren 
in de Dorpsstraat en op de Lind.
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe 
opzet en verplaatsen van de zogenaam-
de fietsnietjes.
De gemeente gaat binnenkort, als 
afgesproken, dan ook een aantal nietjes 

bijplaatsen en anders opstellen. Hopelijk 
draagt dit bij tot minder overlast van 
de geparkeerde fietsen. Er is natuurlijk 
wel rekening gehouden met voldoende 
doorgang. Het gaat om 59 extra nietjes.

Kennismaking met……

Maak eens kennis met een van uw collega’s!

We wensen de ondernemers 
uiteraard veel succes!

Privacy

Handboek verbonden
 winkelgebied

Fietsenstallingen centrum
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