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Uitslag Enquête Street Sale

Halloween Koopzondag

Kerstmarkt met extra koopavond

Nieuwe leden

Van de voorzitter…

Wat doet O.O.G / Agenda

- Uitslag Enquête Street Sale
Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,
In de snelpost van augustus j.l werd u, d.m.v. een enquête, gevraagd naar uw ervaringen,
suggesties en gedachtes betreft Street Sale op 3, 4 en 5 augustus. Een ruim aantal
winkeliers heeft de moeite genomen om te reageren, Dank hiervoor!!
Uitslag Enquête:
Over het algemeen genomen was iedere deelnemende winkelier positief en ziet graag een
vervolg op dit nieuwe evenement. Puntje van kritiek wat meerdere malen is ingevuld: meer
uitstallingen op straat, dus meer deelnemers. Uitgaande van het succes en het toenemende
aantal bezoekers in het betreffende weekend zal er volgend jaar een toename zijn in
deelnemers (hopelijk!!).
Street Sale voor 2018 staat gepland op 2-3-4 augustus.
Mocht u méér goede ideeën hebben, of mee willen werken in de werkgroep, laat het ons
weten via info@oogfocus.nl.

Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

- Halloween Koopzondag 29 oktober a.s.
Een nieuw evenement in de binnenstad…Halloween!!
Deze koopzondag op 29 oktober staat compleet in het teken van Halloween met o.a:
“Trick or Treat” speurtocht door de binnenstad
“Enge figuren” in de binnenstad
Gratis schminken op de Grote Markt
Springkussen op de Grote Markt
Halloweendisco bij Janvier
Organiseert u ook iets in uw winkel, of wilt u op een of andere manier extra meedoen aan de
Halloween koopzondag, laat het ons weten!
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- Extra koopavond tijdens de kerstmarkt vrijdag 8 december!!
De Kerstmarkt staat gepland op vrijdag 8 en zaterdag 9 december a.s. Naast de
oorspronkelijke route wordt de route uitgebreid met de Korte Kerkstraat, Schuttershof,
Kreukelmarkt en de Keizersdijk, waardoor er meer een “rondje” ontstaat voor bezoekers van
de binnenstad en Kerstmarkt.
De Kerstmarkt zal bestaan uit een Foodcourt, er zijn diverse toneelgezelschappen, zangkoren
en dansgezelschappen actief
O.O.G heeft i.s.m. Goes is Goes (Tom de Koning) een extra koopavond gepland op
vrijdag 8 december!!!!
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- Nieuwe O.O.G leden
O.O.G verwelkomt 5 nieuwe leden!!
- Bijvon
- Sfeeeer plantaardig atelier
- Junts fashion & more
- Puur bloemstyling
- Casa del Pedro
Verheugd zijn wij als Ondernemersorganisatie dat ons ledenaantal blijft groeien.
Vragen? Stel ze even op info@oogfocus.nl. U krijgt antwoord, hetzij schriftelijk dan wel mondeling

Van de voorzitter….
- Kort verslag van 3e ondernemersontbijt (woensdag 20 september)
Dit jaar hebben we een opzet gemaakt voor een ondernemersontbijt, waarbij per straat zo’n 3 collega’s
worden uitgenodigd om te klankborden over actuele onderwerpen.
Naast ondernemers zijn ook de wethouder Alssema, binnenstad manager Carolien Eijkelenboom en Tom de
Koning van Goes Marketing aanwezig. We beginnen om half 8 met een boterhammetje en koffie, en
vervolgens “vergaderen” we van 8 tot 9 uur.
De afgelopen keer hebben we een korte evaluatie gehad van Street Sale (organisatie, promotie en reacties op
enquête). Het tweede onderwerp betrof het afstemmen van wensen rond extra openingstijden rond
Sinterklaas en Kerst. Vast staat in ieder geval dat er op VRIJDAG 8 DECEMBER een extra koopavond wordt
georganiseerd rond de Kerstmarkt. Als derde punt is gesproken over de sfeerelementen in de
wintermaanden, waarbij – naast het ophangen van de kroonluchters – suggesties naar voren zijn gekomen
over extra sfeerelementen in de straten.
Het laatste onderwerp was een korte toelichting op een ophanden zijnde draagvlakmeting/enquête over een
aanpassing van de tarieven van de Reclamebelasting om daarmee ook voor de toekomst het Ondernemers
Fonds te continueren.
Al met al een geslaagde bijeenkomst die zeker weer een vervolg krijgt.
Mocht u ook interesse hebben om een keer aanwezig te zijn bij een ondernemersontbijt: aanmelden
info@oogfocus.nl
Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

- HET ONDERNEMERSFONDS
De afgelopen 4 jaar (periode 2014-2017) hebben we de beschikking gehad over een budget van 40.000 euro
per jaar voor activiteiten en promotie. Dit OndernemersFonds is in 2014 ingesteld als proef. Voor een vervolg
ervan zal er een draagvlakmeting/enquête moeten worden georganiseerd onder alle ondernemers die
Reclamebelasting betalen.
Dit heeft enerzijds consequenties voor de hoogte van de Reclamebelasting, anderzijds versterkt het budget
de slagvaardigheid en concurrentiekracht van de binnenstad.
Voor 300 van de 325 bedrijven betekent dit uiteindelijk een aanpassing van de Reclamebelasting met
gemiddeld 80 euro per jaar, over de looptijd tot en met 2028.
WAT IS ER TE VERLIEZEN???
Het wegvallen van het OndernemersFonds vanaf 2018 zal betekenen dat er geen budget meer is om de
Tolvrije Zaterdagen en de Koopzondagen te promoten. Ook is er geen budget voor muziek en kleinschalige
activiteiten op de zaterdagen en zondagen. De kans is groot dat er van het huidig aantal koopzondagen van 8
– door het ontbreken van budget – er minimaal 2 komen te vervallen (tenzij de politiek nà de verkiezingen
akkoord gaat met een maandelijkse koopzondag). Er is geen budget voor promotie via social media en ook
geen promotie meer voor het aantrekken van toeristen in de zomermaanden. Bovendien zal het succesvolle
StreetSale geen vervolg kunnen krijgen.
WAT HOUDT EEN DRAAGVLAKMETING IN?
De gemeente wil de zekerheid dat voldoende ondernemers het voorstel van het OndernemersFonds
ondersteunen en daarmee ook akkoord zijn met genoemde aanpassing van de tarieven Reclamebelasting.
De draagvlakmeting zal worden gehouden in december 2017.
Alle ondernemers in de binnenstad die in 2016/2017 een aanslag hebben ontvangen voor de
Reclamebelasting worden door de gemeente benaderd voor deze enquête/draagvlakmeting (325-350
bedrijven).
Van de aangeschreven bedrijven moet minimaal 50% reageren, hetzij negatief dan wel positief.
We hebben reeds een groot aantal vragen hierover beantwoord aan verschillende ondernemers. Heeft u ook
een vraag, richt u zich dan aan een van de bestuursleden óf mail naar info@oogfocus.nl.
We hopen dat iedereen positief stemt, waardoor we de binnenstad bloeiend en bruisend kunnen houden!
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- Wat doet O.O.G o.a. voor u:
Maandelijks overleg met de gemeente over alle onderwerpen die van belang zijn voor de
ondernemers in de binnenstad. Hierbij kunt u denken aan: Koopzondagen, parkeren,
evenementen, ondernemersbudget, reclamebelasting, conditie straten/straatmeubilair etc.
- In combinatie met Goes marketing organiseren van alle evenementen en meedenken over
budgetten.
- Organiseren Koopjesmarkten, Streetsale, Halloween, restanten 3-daagse.
- Bloemen aan de lantaarnpalen, de zogenoemde “Hanging baskets”.
- Alle posters en drukwerk rondom de grote evenementen, ook deze snelpost.
- Vraagbaak en adviserend betreft allerlei zaken omtrent ondernemen in Goes.
- Het verbinden van ondernemers d.m.v. straatvertegenwoordiging, ondernemersontbijt,
ondernemersavond.
Samen staan we sterker, daarom is uw lidmaatschap noodzakelijk om de binnenstad
levendig en bruisend te houden voor jong en oud.

- OVERZICHT KOOPZONDAGEN & ACTIVITEITEN 2017 + begin 2018
KOOPZONDAGEN
29 oktober
26 november
17 december




thema
Halloween
werkpaleis Sinterklaas
i.c.m. ijsbaan

Voor 2017 geldt dat we 8 koopzondagen hebben.
Evenementen van Goes Marketing en aanvullende activiteiten concentreren we rond de zaterdag en de
zondag, zodat er sprake is van een ‘koopweekend’.
Voor de koopzondag in oktober willen we het thema vormgeven met “HALLOWEEN”- activiteiten

TOLVRIJE ZATERDAG
zaterdag 28 oktober
zaterdag 25 november

8 december
4,5,6 januari

Speciale kerstkoopavond gekoppeld aan de
Kerstmarkt
Restanten 3-daagse

25 januari

Winterkoopjesmarkt in de Grote Kerk
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