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Koopzondag 1e zondag
van de maand
Vanaf de eerste zondag van dit jaar zijn we
gestart met de Koopzondagen. Streven was
om zo veel mogelijk
ondernemers hieraan
te laten deelnemen.
Na een klein jaar kunnen we inmiddels vaststellen dat het project meer dan geslaagd is!

Weekendje Oisterwijk
In september hebben we met de koplopers
van “Het Nieuwe Winkelen” de dagen rondom de marathon/nostalgische kermis /Parelfiste ondersteund en acties gehouden.
Over het algemeen was iedereen zeer tevreden over de verkoopresultaten, maar de verlengde opening tot 19.00 uur op zaterdag
was tegen gevallen. Het weer was goed en
er waren veel mensen op de been in het centrum. De bijdrage van het CM om de marathon door het centrum te laten lopen heeft
wellicht bijgedragen tot een goede verkoop
en gezelligheid.

Winkeliers en bezoekers zijn zeer tevreden
over deze aanpak. Ook voor volgend jaar
zullen we deze 1e Zondag van de Maand
telkens op de kalender zetten. Waarschijnlijk is de eerste zondag van maart 2014
degene die een week later wordt, het is
dan carnaval……… Jullie worden uiteraard daarover op de hoogte gehouden.
Blijf meedoen!

Enquete Koopavond

SMS-Alert

Beste ondernemers, een paar maanden geleden heb ik een enquête gehouden betreffende de invulling van de koopavond. Er is
momenteel veel onduidelijkheid onder het
winkelend publiek wat betreft de openstelling. Echter leidt het resultaat NIET tot een
wijziging. De donderdagavond valt meteen
af, en een eensluidende sluitingstijd voor de
vrijdag zat ook op fifty-fifty. Het geeft dus
geen resultaat om een gedragen verandering voor te stellen. Ik wil toch na de feestdagen wederom een enquête uitschrijven
met andere, meer directe criteria gebaseerd
op de uitslag.

In de vorige nieuwsbrieven hebben we gevraagd om aanmelding voor het SMS-Alert.
Ik kan jullie vertellen dat er nu ongeveer
80 personen hun mobiele nummer hebben
doorgegeven. Echter hebben we het alert
al enkele keren gebruikt voor waarschuwingen onder de collega’s.
Als u ook gebruik wilt maken van deze
dienst kunt u het mobiele nummer mailen
aan de centrummanager. Volg daarna de instructie op de telefoon. Zorg wel dat de SMS
diensten(betaalde) niet geblokkeerd zijn.
De kosten zijn € 0,25 per alert. Daar kun je
het niet voor laten.

Mobiel parkeren
Sinds februari kunnen we in Oisterwijk met
onze mobile telefoon het parkeren afrekenen. Daarnaast kunnen we sinds enkele
weken de betaalmogelijkheid van pinbetalingen bij de parkeerautomaten gebruiken. Een historisch moment, aangezien
tot heden sinds de invoering van betaald
parkeren alleen met muntgeld kon worden betaald. Deze extra services maken het
betalen voor parkeren klantvriendelijker.
Om van GSM-parkeren gebruik te maken,
dient men zich eenmalig te registreren bij
één van de volgende aanbieders: Parkmobile,
Yellowbrick, SMSparking en Park-Line. Registratie vindt plaats via de websites van deze
bedrijven. Binnen enkele dagen ontvangt
men een bevestiging. De maandelijkse abonnementskosten variëren van € 0,00 tot € 2,50
(excl. de verschuldigde parkeerbelasting).
Inmiddels is er inzicht in het gebruik hiervan.
Afgaande op de inkomsten uit de geldlediging van de parkeerautomaten en uit het
GSM-parkeren kan gesteld worden dat over
de maanden februari t/m juli 2013 gemiddeld 6% van deze inkomsten voortkomen
uit het GSM-parkeren. Het gebruik hiervan
is nog steeds groeiende!De volgende bedrijven leveren GSM-parkeren in Oisterwijk:
• Park-Line: www.park-line.nl
• Parkmobile: www.parkmobile.nl
• SMS-parking www.smsparking.nl
• Yellowbrick: www.yellowbrick.n

VVE Vereniging Van Eigenaren
Het centrum van Oisterwijk heeft bijzondere
kwaliteiten, denk aan de grote variatie van
horecabedrijven, het gedifferentieerde winkelaanbod en de historische en recreatieve
aantrekkelijkheid. Voor een economisch,
bruisend centrum is het deze uitdagende tijden van groot belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk kan worden opgetrokken om die het hoofd te bieden.
Ook de eigenaren van het vastgoed hebben een groot belang bij een goed functionerend centrum. Om daar ook invloed
op te kunnen uitoefenen is het belangrijk
dat we daar ook bij betrokken zijn. Binnen de structuur van de stichting centrummanagement is het mogelijk een be-

stuurszetel te bezetten door een afvaardiging van de belangengroep “vastgoed”.

gaat gecommuniceerd worden met de
nieuwe leden.

Om als afgevaardigde van deze groep
te kunnen optreden hebben ondergetekenden een vereniging opgericht onder
de naam Vastgoed Oisterwijk Centrum,
“VOC”. Wij vragen u dringend als eigenaar
van vastgoed in het centrum van Oisterwijk lid te worden van deze vereniging.

Indien u vragen heeft dan kunt u zich altijd
tot het bestuur wenden via ons e-mail adres.
Wij stellen het op prijs wanneer zich als lid
bij ons meldt en uw gegevens achterlaat op
info@voc-oisterwijk.nl .

De akte van oprichting van de vereniging
kunt u vinden op www.voc-oisterwijk.nl .
Om een lidmaatschap aan te kunnen gaan
moet u vastgoed bezitten dat gesitueerd is
in het aangegeven gebied van het centrum
De jaarlijkse contributie is vastgesteld en

Met vriendelijke groet van het bestuur
vereniging V.O.C.,
Ben Schonk,
Rini Verspeek,
Rob Daniëls

“Ongelooflijk Oisterwijk” /Het Nieuwe Winkelen

Leegstand en invulling

Momenteel loopt de organisatie voor het
weekend “Ongelooflijk Oisterwijk” op 1314-15 december.Er is door vrijwilligers en
het CM een start gemaakt met de organisatie. Op vrijdag 13 december starten we met
“Moonlight Shopping”, de winkels zijn dan
tot 22.00 uur open. Zaterdag en zondag zijn
er ook talloze acties en kleine evenementen
op straat en binnen geregeld, zowel bij de
winkels als bij de horeca.

Zoals velen al hebben opgemerkt, is de leegstand t.o.v. andere plaatsen in Oisterwijk
niet opgelopen maar verminderd. We zijn
heel blij met de nieuwe winkels, al dan niet
tijdelijk of verhuisd, en de bewegingen op
langere termijn. Deze bieden perspectief
voor nog meer invulling.
We verwelkomen en feliciteren dan ook:
Cafeofil, Lindeplein
IC Men Women, Lindeplein
Intertoys, Dorpsstraat
Ziezo, Dorpsstraat
Chilzz, Kerkstraat
LeDique(2e zaak), Kerkstraat
Galerie 12, De Lind
Aude Vin, Stationsstraat
Berkdijk Bloemen, Stationsstraat
Caroy Mode, De Lind
Bob Manders, De Lind

Via de mail, Facebook en Twitter worden
jullie en de klanten op de hoogte gebracht
over de stand van zaken. Gezamenlijke reclame is reeds gestart. Doe als winkelier mee
met de acties! Deze week ontvangt u nog
bericht over de voortgang en een verzoek
tot medewerking.
Volg het dus op Facebook: https://www.facebook.com/oisterwijkongelooflijk?ref=hl
Twitter: @OngeloofOisterw

Compost
Sfeerverlichting
Sinds vorige week zijn we een geheel nieuwe sfeerverlichting rijker! We zijn als Centrummanagement heel trots op het feeëriek verlichte centrum. Alles is nu voorzien van LED lampjes
en het geheel is met ongeveer 20 ornamenten uitgebreid. Het Centrummanagement heeft
deze grote investering gedaan met het oog op de toekomst. We moeten het centrum in deze
tijden een onderscheidende uitstraling geven om meer mensen, dus omzet, te genereren. De
verlichting draagt hier aan bij. Omzetverhoging, door sfeerverlichting, van meer dan 20% is
al op vele plaatsen bewezen!

Frits Knibbeler
06-50646425
Info@cm-oisterwijk.nl

Brabantstad Verzekeringen
Een nieuwe naam…
een vertrouwde adviseur
De wereld van de financiële dienstverlening
is volop in beweging. Door een bundeling
van de krachten van de diverse bedrijven
in de omgeving en onze samenwerking
met SAA Verzekeringen, hebben wij een
krachtig fundament gecreëerd voor de toekomst en kunnen wij ons onderscheiden
in de markt als een sterke onafhankelijk
financieel adviseur. Wij zijn gevestigd in
het centrum van Oisterwijk aan de Joannes Lenartzstraat 12. En natuurlijk ondersteunen wij het centrummanagement en
onderschrijven het belang om gezamenlijk
als Oisterwijkse ondernemers met elkaar op
te trekken. Een vertrouwde sfeer is datgene
wat wij willen uitstralen als bedrijf. Met de
feestelijke sfeervolle decembermaand voor
de deur, zijn wij graag de (mede)sponsor
van de sfeerverlichting.Wij zijn een financiële dienstverlener met een persoonlijke
touch die voor elke relatie, zakelijk als particulier, als klankbord wil dienen. Wij denken
met u mee en doen u graag een gedegen en
scherp voorstel. Verzekeren is meer dan alleen premie. Denk hierbij aan de voorwaarden, preventie en bekijken van alternatieven. Door onze positie in de markt hebben
wij een samenwerking met vrijwel alle verzekeraars. Wij willen graag in overleg met u.
U bent van harte welkom.
Uw risico’s zijn onze zorg!

Scan de QR-code
en volg ons op
Facebook.

Centrummanagement Oisterwijk
De Lind 59
5061 HT Oisterwijk

De komende tijd zal de gemeente een soort
van houtcompost gaan strooien op het gras
rondom het trouwlaantje. Dit moet bijdragen aan een verbeterde en gezonde bodem
voor de bomen en het gras. We gaan er dan
ook niet van uit dat het enige hinder zal
geven. Gekozen is voor houtcompost om zo
geen stankoverlast te krijgen.

De metamorfose van
Noor, de winnares van
de Shopping Bag Run.
Met dank aan Rowena
en Masja Vlaminckx!

BRABANTSTADVERZEKERINGEN

Joannes Lenartzstraat 12
5061 HR Oisterwijk
T 013-5285081
www.brabantstadverzekeringen.nl
info@brabantstadverzekeringen.nl

