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Het bestuur van Centrummanagement 
Oisterwijk gaat in samenwerking met de 
organisatie InOisterwijk een nieuw con-
cept ontwikkelen aangaande een digita-
al business platform in Oisterwijk. 
De nieuwe aanpak wordt het vervolg op 
het project Het Nieuwe Winkelen, dat in 
2013 van start is gegaan. 

Het Project Het Nieuwe Winkelen was 
in 2013 vooral gericht op introductie en 
educatie voor winkeliers op het nieuwe 
concept van winkelen in het digitale tij-
dperk. Dit traject is afgewerkt. Gekozen 
is om in 2014 een eerste module van een 
vervolgconcept te gaan uit ontwikkelen 
voor het centrum gebied. Dit model zal 
in 2015 worden uitgerold naar ande-
re sectoren buiten het Centrumgebied. 
Aangezien het daarbij niet alleen maar 
gaat om het winkelbedrijven, maar ook 
om sectoren dienstverlening, horeca en 
recreatie, is besloten  dat het project in een 
andere setting zal worden voortgezet. 
Het heet dan ook niet meer Het Nieuwe 
Winkelen, maar Business In Oisterwijk.  
 
Business In Oisterwijk richt zich breed 
op alle vormen van online promotie en 
marketing van alle vormen van bedri-
jvigheid in Oisterwijk, Moergestel en 

Heukelom, in combinatie met marketing 
en promotie van evenementen, bezien-
swaardigheden en overige wetenswaar-
digheden. Daarbij versterken de verschil-
lende sectoren elkaar.
Het zal moeten leiden tot een ex-
tra impuls voor het trekken van meer 
bezoekers en klanten. Dit vraagt om 
nieuwe initiatieven, innovatie en groei 
van de bestaande situatie.

“Het landelijk op de kaart zetten 
van Oisterwijk in vele opzichten 
en een duurzame verbinding tot 
stand brengen tussen deelnemers 
en bezoekers  door middel van 
het cross mediale platform  
InOisterwijk en het Centrum- 
management”

Het doel is om zowel de Oisterwijkse in-
woners als bezoekers van Oisterwijk een 
eenduidige toegang te geven tot al het 
moois wat Oisterwijk, “De Parel in het 
Groen”, te bieden heeft. O.a. op het geb-
ied van dienstverlening, retail, horeca en 
recreatie. Dit in combinatie met de in-
formatie in en rondom Oisterwijk, zoals 
evenementen, nieuws en algemene nieu-

wigheden. Centrummanagement zal een 
van de belangrijkste pijlers worden bin-
nen InOisterwijk. Dit naast de projecten 
omtrent evenement-verslaggeving, fo-
tografie en nieuwsverslaggeving.

Volgende maand, 2 december 19.30 uur 
in het Raadhuis, wordt er een bijeen-
komst georganiseerd en zal de website 
in principe online gaan. We gaan tij-
dens deze bijeenkomst 2 werkgroepen 
formeren nl. techniek en strategie/in-
formatie. Deze gaan het gehele traject 
mede begeleiden en ondersteunen. On-
dernemers kunnen straks inloggen en 
hun gegevens, aanbiedingen etc. zelf 
aansturen en meten. Uiteindelijk zal dit 
moeten bijdragen tot een totaal over-
zicht van alles wat er te vinden en te 
beleven is in Oisterwijk, Moergestel en 
Heukelom.

De start zal dus dit najaar zijn, de verd-
ere ontwikkeling zullen in fasen gaan. In 
2015 staan er apps en meer uitgebreide 
tools gepland, die het zoeken en vinden 
in alle opzichten zullen ondersteunen.
Ook zal er vanaf 2015 actief aansluiting 
gezocht worden met bedrijven buiten 
het Centrummanagement. Dat jaar zul-
len we ook starten met een Plus pakket. 
Hiermee kunnen individuele deelnemers, 
tegen betaling, extra functionaliteiten 
en toepassingen afnemen waarbij betere 
zichtbaarheid/vindbaarheid en commer-
ciële uitbreidingen centraal zullen staan. 
De uiteindelijke business case zal niet 
winstgevend worden opgezet, zodat de 
kosten laag blijven. De financiering van 
de eerste opzet zal worden gedragen 
door het CM. Later zal er een business 
case zonder winstoogmerk worden op-
gezet, zodat de kosten hanteerbaar bli-
jven. Zet dus alvast de datum van 2 de-
cember, 19.30 uur in uw agenda!

Project Het Nieuwe Winkelen gaat over in:  
Business In Oisterwijk



We verwelkomen de nieuwe winkels/
bedrijven in ons centrum:
- Kroon Makelaardij

- MuseoO, kunst en veiling

- Saranne Chocolade en Taartjes, 

 verhuisd naar de Lind

- Zoals het Heurt, Wijnen en Whisky’s

- Little Asia, Restaurant

- Mai-Thai, Restaurant

- Ben’s Tattoo en Piercing Shop

- Wijnhalen.nl, pop up met wijnen

- Souk, pop up met cadeauartikelen

- PUUR Natuurvoeding

- SHE Wear, damesmode

- Belle-Rose Bloembinders 

 (voorheen Madelief)

- En natuurlijk de nieuwe uitbaters van  

 Eetcafé de Vrijbuiter

Tevens hebben we gesignaleerd dat er 
weer enkele pop-up winkels komen voor 
de feestdagen. Ook zijn er op diverse 
plaatsen wat verhuizingen en nieuwe 
opvullingen te verwachten. Bij elkaar 
een goede zaak!

Nieuwe winkels

In de vorige nieuwsbrieven hebben we 
ge¬vraagd om aanmelding voor het 
SMS-Alert. Ik kan jullie vertellen dat er 
nu ongeveer 140 personen hun mobiele 
nummer hebben doorgegeven. Het alert 
is inmiddels diverse 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. U ont-
vangt na aanmelding een sticker met ge-
gevens van de personen aan wie u een 
alert kunt melden. 
 

Zondag 17 september heeft het voor de 
18e keer de “Modedag” plaats gevon-
den. De weergoden waren ons weer 
goed gezind! Het was de eerste keer dat 
we voor diverse podia gekozen hebben 
met vervoer door heuse golfkarren voor 
de dressmen en mannequins. Overigens 
waren er veel mensen op de been en de 
reacties van bezoekers, onder¬nemers 
en deelnemers uitermate positief! 

We gaan er in het komende voorjaar  
weer voor zorgen, met weer een andere 
opzet,  dat het succes minimaal geëve-
naard gaat worden. Ook wil de werk-
groep Modedag de sponsoren en deel-
nemers nogmaals hartelijk danken voor 
hun medewerking en inzet.

SMS-Alert

Herinrichting Kerkstraat

Op vrijdag 19 december staat er weer een 
“Moonlightshopping” van 17 tot 22 uur 
gepland. Vanwege het grote succes van 
vorig jaar, verwachten we dit jaar nog 
meer bezoekers. De kramen, vuurkorven, 
versiering, kerstbomen, sfeerverlichting, 
speurtochten, sfeerverlichting, kerststal-
len, muziek, lampions, vertellers, dans-
groepen, koortjes etc. geven een gezellig 
sfeerbeeld. De voorbereidingen door de 
werkgroep zijn in volle gang en de aan-
meldingen geven aan, dat het enthousi-
asme nog groter is als bij de vorige editie.  
 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor 
een kraam met verlichting of een spon-
sorbedrag. Komende weken houden we 
jullie op de hoogte van de ontwikkelin-
gen. Een puzzeltocht staat ook weer op 
het programma. We zullen u dan vragen 
om kleine prijzen, snoepgoed of een 
andere verrassing voor de jonge deelne-
mers.

Markt
Ondanks de vele kritieken heeft de en-
quête onder de ondernemers niet echt 
geleid tot een unaniem gedragen stand-
punt. De uitslag gaf aan dat er geen echte 
grote meerderheid was voor een ver-
schuiving. Naar aanleiding van de uitslag 
kunnen we een boodschap overbrengen 
naar de gemeente. Hier kan dan over een 
breed gedragen oplossing in gesprek ge-
gaan worden met direct betrokkenen.

Koopzondag 14 december
De onlangs gehouden enquête heeft als 
uitkomst gegeven dat de koopzondag van 

Wat betreft de herinrichting van de Kerk-
straat het volgende: de bomen zullen 
waarschijnlijk dit jaar nog niet worden 
gerooid. Er moet eerst een plan worden 
gemaakt voor de bomen die mogen bli-
jven staan. Verschillende partijen mogen 
hierover hun mening en advies geven. 
Hier wordt door de gemeente zorgvuld-
ig mee omgegaan. Tegelijkertijd worden 
de leidingen aangepakt, waar nodig. 
Gekozen is om het komende voorjaar te 
starten met de werkelijke herbestrating, 
inrichting en het aanpassen of vernieuw-
en van leidingen. Redenen hiervoor zijn 
het feit dat de feestdagen en winter voor 
de deur staan en het geeft de verschillen-
de partijen de kans om alles daadwerkeli-
jk goed voor te bereiden. Op deze manier 
hebben de ondernemers en bewoners er 
het minst last van. Alles is gecommuni-
ceerd met betrokken ondernemers en be-
woners van de klankbordgroep. Binnen-
kort staat er weer een bijeenkomst voor 
deze groep gepland.

14 december komt te vervallen. Meer dan 
75% heeft hiervoor gekozen. Na overleg 
met de VOW adviseren we iedereen zich 
conform de uitslag te handelen. U hebt hi-
erover al bericht gehad. De overige koop-
zondagen rondom de feestdagen zijn 
ongewijzigd: 30 november, 7 december, 
21 december, 28 december en 4 januari.  
 
De laatste zondag van het jaar is er dit 
jaar dus, op uitdrukkelijk verzoek, bijge-
komen!Volgens de jaarkalender van de 
winkeliers is er een EXTRA koopavond 
gepland op donderdag 4 december.

Modedag

Uitslag enquête:
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Moonlight shopping



Volg ons

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

 
Centrummanagement Oisterwijk
 
Centrummanager
Frits Knibbeler
06-50 64 64 25

Ook dit jaar kunnen we weer genieten van de sfeerverlichting in ons centrum. De ver-
lichting is inmiddels opgehangen en ingeschakeld en zal branden tot half januari 2015. 
We moeten dit jaar de gemeente bedanken voor hun inzet betreffende de ornamenten 
rondom de lichtmasten. Voor het eerst zullen deze vanaf 14.00 uur tot laat in de avond 
gelijk met alle andere overspanningen geschakeld zijn. Volgens de statistieken draagt 
het bij tot hogere omzetten en sfeer!
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Sfeerverlichting

Mobiel parkeren

Sinds vorig jaar kunnen we in Oisterwi-
jk met onze mobiele telefoon het park-
eren afrekenen. Deze service maakt het 
betalen voor parkeren klantvriendelijker 
en makkelijker. Je betaald nooit teveel, 
geen klein geld nodig en nooit een paar 
minuten te laat…. Je ontvangt telkens 
een gespecificeerde factuur van de tijden 
en tarieven.

Om van GSM-parkeren gebruik te maken, 
dient men zich eenmalig te registreren 
bij één van de onderstaande aanbieders. 
Registratie vindt plaats via de websites 
van deze bedrijven. Overigens ontvangt 
u bij Yellowbrick en ANWB een pas om 
ook te parkeren bij Q-park en P+R. 
Indien u foldermateriaal wil hebben, 

geef het door aan de centrummanager. 
Attendeer uw klanten op deze apps!
De volgende 5 bedrijven faciliteren 
GSM-parkeren in Oisterwijk:

• Park-Line: www.park-line.nl
• Parkmobile: www.parkmobile.nl
• SMS-parking www.smsparking.nl
• Yellowbrick: www.yellowbrick.nl
• ANWB Parkeren(voor leden):  
   www.anwb.nl 

Diverse zaken

Ook dit jaar zullen er weer grote kerst-
bomen met verlichting worden geplaat-
st. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
het Centrummanagement. Ook willen 
we niet achterblijven bij Sinterklaas. Op 
zaterdag 29 november hebben we de 
“Zwarte Pietenband” ingehuurd voor 
een gezellige ambiance in het centrum.


