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Het Nieuwe Winkelen

Het Fashionweekend
5-6- april

Op 12 maart hebben een aantal ondernemers een bijeenkomst bijgewoond met
als onderwerp de voortzetting van Het
Nieuwe Winkelen. Er werden presentaties gegeven door drie aanbieders betreffende de wijze waarop het project Het
nieuwe Winkelen kan worden voortgezet.
Aan het eind van de bijeenkomst is er een
stemming gehouden onder de aanwezigen. De uitleg en opzet van “InOisterwijk”
kreeg de meeste stemmen, gevolgd door
Rob Weiss van “Ik Onderneem”.
InOisterwijk werkt momenteel aan het uitwerken van hun plannen, waarbij samenwerking met IkOnderneem een optie is.
We houden u uiteraard op de hoogte. We
willen namelijk snel
starten met dit project.
aard daarover op de
hoogte gehouden.
Blijf meedoen!

Opknappen Kerkstraat
Zoals jullie hebben kunnen vernemen in de
pers, of wellicht in een uitnodiging, is de gemeente voornemens om de Kerkstraat aan te
pakken vanwege achterstallig onderhoud.
Ze gaan de inrichting vanaf de Dorpsstraat
tot de Poststeeg aan pakken.
Tijdens een voorlichtingsavond bij de gemeente hebben een aantal bewoners/winkeliers zich aangemeld om in een klankbordgroep, samen met de gemeente en het
Centrummanagement hierover een plan van
uitwerking op te stellen. De eerste bijeenkomst staat al gepland.
Samen willen ze een opzet maken over het
er uit moet komen zien. De planning van
de werkzaamheden geeft aan dat het voor
het einde van dit jaar ruimschoots afgerond
moet zijn.
Het zal een positieve impuls geven aan de
huidige situatie.

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

Koopzondag 1e zondag
van de maand
Nogmaals willen we benadrukken dat de
eerste zondag van de maand open, een succesvolle keuze is geweest. Laten we zuinig
zijn op het aantal klanten dat de moeite
neemt om naar ons mooie centrum met dito
winkels te komen. Kortom; blijf meedoen,
of haak aan, en profiteer van deze extra
omzet. Uw collega’s zullen het beamen. In
juni staan er weer activiteiten gepland. Een
poppentheater en een “Ganzenfanfare”!

In het weekend van 5 en 6 april heeft het
“Fashionweekend” plaats gevonden. Het begon met een beetje regen, maar bij de echte
start trok het open en hebben we geluk gehad met het weer. Het was de eerste keer dat
we in het voorjaar gekozen hebben voor een
dergelijk weekend met de lange loper(s).
Jullie hebben onlangs een evaluatieformulier
ontvangen, zodat we met de reacties verder
kunnen. Overigens waren er veel mensen op
de been en de reacties van bezoekers, ondernemers en deelnemers uitermate positief!
We gaan er in september weer voor zorgen
dat het succes minimaal geëvenaard gaat
worden.Ook willen we de sponsoren en
deelnemers nogmaals hartelijk danken voor
hun medewerking!

Sfeerverlichting
Ondanks het feit dat de sfeerverlichting
weer is opgeborgen, kunnen we n.a.v. de
vele positieve reacties er van uitgaan dat het
een goede investering is geweest.
Ook dit jaar gaan we proberen om de verlichting in het gehele dorp tegelijkertijd te
laten branden.
Volgens de gemeente is dit zeer ingewikkeld, zo niet onmogelijk, maar we blijven
volhouden. Rond half november zal hij weer
opgehangen worden.

Overigens staan er voor dit jaar nog heel
wat evenementen gepland waar CM zeker
steun aan gaat geven. Denk aan de Marathon, Open Zondagen, Parelfiste, Oisterwijk
Swingt, Moonlight Shopping, Modedag
etc….

Toerisme & Recreatie
Wat zou Oisterwijk zijn, trouwens ook Moergestel en Heukelom, zonder hun bezoekers?
Die vraag is makkelijk te beantwoorden. We
doen er tenslotte van alles aan om zoveel
mogelijk mensen aan te trekken, zoveel mogelijk te laten besteden en zo lang mogelijk
hier te houden.
Dit kunnen we niet alleen, maar alleen met
samenwerking en gezamenlijke acties en
afspraken. De klankbordgroep Toerisme &
Recreatie heeft tot doel om hier resultaten
in te behalen. Meer overnachtingen, meer
werkgelegenheid en bovenal meer klanten,
toeristen en dagjesmensen.

De klankbordgroep is vertegenwoordigd
door de Centrummanager en Leo van der
Steen als winkelier. Aan het enthousiasme
van ons en andere groepsleden zal het niet
liggen. Alle neuzen staan in dezelfde richting en we gaan voor het hoogste resultaat.
Inmiddels is de opening geweest van de Natuurpoort, bij Klein Oisterwijk, de voormalige camping Boskant.
Overigens staat er in het coalitieakkoord dat
er een groot bedrag door de gemeente beschikbaar gesteld wordt voor promotie van
Oisterwijk!

Werkzaamheden Centrummanagement
Ondanks de communicatie en nieuwsbrieven naar alle ondernemers merken we dat er nog
onduidelijkheid is over het Centrummanagement. Wat doet het CM en waar besteden ze
hun tijd en geld aan.
We willen met een kleine opsomming wat duidelijkheid verschaffen hieromtrent.
2013:
Elke maand bestuursvergadering		
Overleg, maandelijks met andere Centrummanagers en KvK
Nieuwsbrieven					
Strooiroutes aan laten passen
Open zondagen opgezet i.s.m. de VOW		
SMS Alert opgestart
Parkeerapp gepromoot met 4 aanbieders
Bloembakken geplaatst in de zomermaanden
Gem. Verkeers en Vervoersplan, zitting Klankbordgroep
Bezwaren opgestart tegen legeskosten		
Promotie van vastgoedvereniging, is inmiddels opgericht
Aanzet en bemiddeling nieuwe ijsbaan(Bestuur)
Bemiddeling Lindeplein, bestemmingen aan laten passen
Mede voorbereiden koningsbezoek		
Zitting in groep Toerisme & Recreatie
Organisatie Modedag 2013			
Nieuwe sfeerverlichting, aanschaf en vergunningen
Begeleiding Het Nieuwe Winkelen		
Opzetten Facebook en Twitter Accounts
Organisatie koplopersbijeenkomsten		
Organisatie Weekend Oisterwijk, Marathon etc.
Organisatie Speurtochten, Duo-deals		
Reclame rondom organisaties
Begeleiding Horeca/Gemeente betreffende het nieuwe Beeldkwaliteitsplan
/Bestemmingsplan Centrum
Weekend Ongelooflijk Oisterwijk, o.a. Moonlightshopping met alle bijbehorende
acties in dat weekend
Maandelijks overleg met de gemeente		
Gesprekken met partijen om leegstand aan te pakken
Opstarten project verlichting/beleving met Philips en de TUE.
Ondersteuning ondernemers in alle facetten
Onderzoek en uitwerking voor gratis Wi-Fi en glasvezel centrum

De Lind 59
5061 HT Oisterwijk
Frits Knibbeler
06-50646425

KVL
Momenteel werkt de gemeente, met behulp van de provincie en een extern bureau,
aan het nieuwe bestemmingsplan van de
KVL. Een eerste bijeenkomst, jullie waren
uitgenodigd, is al geweest.
Het is een belangrijk
project waar we als CM
natuurlijk een vinger
aan de pols houden.
Geen splitsing van de
dorpskern en winkels
daar.

Leegstand
Ondanks vele berichten over meer leegstand, hebben hier toch weer een aantal
nieuwe ondernemers een plaats gevonden.
De Box in de Dorpsstraat, Uniek aan de
voorzijde van de Passage, een nieuwe kledingzaak in de Verwielstraat nl She-Wear.
Binnenkort op het Lindeplein 2 Aziatische
restaurants en natuurlijk Brownies & Downies. Ook komt daar een nieuwe wijnwinkel,
open eind mei.
Op de Lind in een historisch pand, is onlangs
een nieuwe galerie geopend: Van Den Doel
& Van Dun.
Allemaal veel succes gewenst!
Achter de schermen speelt zich natuurlijk
meer af. We doen er alles aan om leegstand
te voorkomen of te bestrijden.

Nieuwe coalitie
De Voorzitter van de VOW heeft afscheid
genomen en een opvolger is reeds benaderd. Oud-voorzitter Peter Smit is gekozen
in de gemeenteraad en gaat in die hoedanigheid als wethouder aan de slag.
Omdat in zijn pakket ook economische zaken zit, moeten we kunnen rekenen op een
persoon die verstand van de huidige zaken
moet hebben en in die rol ook een grote bijdrage kan leveren.

