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Koopzondagen in 2018

Van de voorzitter:

ondernemersontbijt
Activiteiten en Agenda

Beste ondernemer / bedrijfsleider,
Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben…. de bereikbaarheid rond en naar de binnenstad is op dit moment niet al te
best. Er zijn veel infrastructurele werkzaamheden, die – toevallig of niet – samen vallen.Er is niks aan te doen, we zullen
even door de zure appel heen moeten bijten.
Wat dit jaar gaat spelen op gebied van infrastructuur:
-Buijs Ballotstraat eind mei gereed
-Aanleg ontsluiting Westerschans, Westhavendijk en aansluiting Ringbaan, div. werkzaamheden, voor de zomer
-Aanleg nieuw P&R terrein aan zuidzijde station
-P&R terrein bij Marconi gaat in najaar dicht
-In dit najaar starten de werkzaamheden aan onderdoorgang spoor, dit zal als goed is weinig merkbaar zijn,
de Van Hertumweg blijft gewoon open
- Asfalt 's-Gravenpolderseweg 4e kwartaal

In memoriam

In zijn woonplaats Goes is op 9 mei overleden AD SCHUURBIERS (71).
Bij de start van het Masterplan-binnenstad is hij nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstarten en
inhoud geven aan GOES PROMOTIE, de voorloper van GOES MARKETING.
In de laatste maanden van zijn 8-jarig lidmaatschap van de Goese gemeenteraad (VVD) was hij zeer
actief bij de besluitvorming rond het OndernemersFonds en de nieuwe regeling voor de
koopzondagen. Zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de binnenstad was al die jaren constructief en inspirerend.
Een groot gemis voor de binnenstad van Goes.

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

MAANDELIJKSE KOOPZONDAG
De gemeenteraad van Goes heeft besloten om het aantal koopzondagen te verruimen. Hierdoor kunnen
ondernemers eigenlijk elke zondag open. OOG heeft eerder aangegeven dat we kiezen voor de laatste zondag
van de maand als de MAANDELIJKSE KOOPZONDAG.
Deze 12 zondagen worden ondersteund met promotie en activiteiten.
VERRUIMING VAN DE OPENINGSTIJDEN op de KOOPZONDAG: vanaf 12.00 uur
In contacten met ondernemers is naar voren gekomen dat er voorkeur bestaat om de koopzondag te
beginnen om 12.00 uur in plaats van 13.00 uur, maar uiteraard bent u hier geheel vrij in.
Vanaf juni zullen we “starttijd” communiceren in de promotie
EXTRA KOOPZONDAGEN in DECEMBER
Naast de maandelijkse koopzondag is vanuit de binnenstad duidelijk kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan extra
koopzondagen in december.
SCHEMA KOOPZONDAGEN 2018 vanaf 1 mei:

27 mei,
24 juni,
29 juli,
26 augustus,
30 september,
28 oktober,
25 november,
2 december,
16 december,
23 december
30 december.

ONDERNEMERSONTBIJT
Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het organiseren van een ondernemersontbijt (4x per jaar)
Hiervoor worden 2-3 ondernemers per straat uitgenodigd, om – samen met het OOGbestuur – te
brainstormen over plannen en actuele onderwerpen. Aangevuld met de wethouder, binnenstadsmanager en
GoesMarketing hebben we een opkomst van circa 25-30 personen. Afgelopen december stond nadrukkelijk
verruiming van het aantal koopzondagen centraal. We vinden het belangrijk dat er onder de aanwezige
ondernemers een goede spreiding is over de verschillende straten én – ook heel belangrijk – dat er door deze
ondernemers feedback wordt gegeven aan collega’s in de straat.
Niet alle straten zijn op het ondernemersontbijt (voldoende) vertegenwoordigd, dus hierbij een oproep aan
ondernemers: “wilt u ook het ondernemersontbijt bijwonen?” meld u dan aan via info@oogfocus.nl.

Zomerkoopjesmarkt donderdag 21 Juni
Locatie Grote Markt.
De zomerkoopjesmarkt is inmiddels een gegeven bij de consument!!
Een restpartij, een stapel “winkeldochters” of een restantje van voorgaande jaren…
Iedereen heeft wel een hoekje in het magazijn wat leeg mag.
Verdere info over de koopjesmarkt ontvangt u via de mail. Voor vragen kunt u terecht bij
Judith Keijzer van Koters kindermode of mail op koterskindermode@gmail.com
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STREETSALE 2, 3, 4 AUGUSTUS
De 2e editie van dit evenement, met activiteiten, straattheater en muziek in winkelstraten en pleinen.
Uiteraard hopen we dat ondernemers enthousiast meedoen en hun winkel – op welke manier ook – presenteren op
straat, d.m.v. een kraam, presentaties en/of aanbiedingen of een creatieve uiting.
Binnenkort ontvangt u over dit evenement de complete informatie en het
adres voor bestellen van een kraam.
StreetSale is een evenement bij uitstek waar u ook gezamenlijke activiteiten
in de straat kunt organiseren. Hoe meer ondernemers meedoen en hoe
meer activiteiten er tijdens deze 3 dagen worden georganiseerd, des te
aantrekkelijker wordt het evenement voor de bezoeker/koper.
Voor vragen kunt u terecht bij Danny Borremans van Den Boer schoenen of
daj.borremans@gmail.com

SCHEMA EVENEMENTEN 2e halfjaar
Vanuit het OndernemersFonds organiseren we samen met GoesMarketing een aantal evenementen rond de
koopzondagen (eventueel ook op de zaterdag daaraan voorafgaand).
-

30 september: Goes Modestad
28 oktober: HALLOWEEN
25 november: BLACK FRIDAY (een activiteit vanaf vrijdag t/m
zondag)
2 december: PIETEN-ZONDAG ( dit jaar geen werkpaleis
Sinterklaas)
16 en 23 december: staan in het teken van de ijsbaan op de
Grote Markt
30 december: promotionele activiteit (informatie volgt nog)

Parkeren op het Molenplein voor medewerkers binnenstad
Vanwege de bouwplannen rond het kanaal, komen daar zo’n 90 parkeerplaatsen te vervallen. Een deel van de
parkeerplaatsen wordt gebruikt door werkers in de binnenstad. De gemeente biedt een alternatief:
PARKEREN op het MOLENPLEIN voor een tarief van 30 euro per kwartaal of 120 euro per jaar.
Voorwaarden voor parkeervergunning op het Molenplein zijn onder andere:
-

het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
werknemer is aantoonbaar in dienst van bedrijf of instelling
aanvraag wordt gedaan door de werkgever

Nadere informatie bij Carolien Eijkelenboom, binnenstadsmanager (0113-249914, gemeente Goes)
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EVENEMENTENKALENDER GOES MARKETING, 1E HALFJAAR
Onderstaande evenementen georganiseerd door GoesMarketing en/of derden
zondag 20 mei Molentocht Grote Markt e.o.
21 mei (2e Pinksterdag) Pinkstermarkt Grote Markt
zaterdag 26 mei Muziekfestival 4 you Grote Markt
15 juni/7 juli Goes en Passant Grote Kerk
zaterdag 16 juni Kinderburgemeester Grote Markt
donderdag 21 juni Zomerkoopjesmarkt Grote Markt
vanaf vrijdag 22-24 juni Festival de Veste (incl koopzondag) Park Oostwal
zaterdag 30 juni Montmartre Singelstraat/Manhuistuin
ZOMEREVENEMENTEN
4-5 juli Culifair Grote Markt
6 juli CuliFiësta Grote Markt
8 juli Kleurrijk Goes Grote Markt
20 juli Nachtmarkt Grote Markt
14-15 juli Kade Parade Stadshaven
29 juli Dance Tour (koopzondag) Grote Markt
2-3-4 augustus StreetSale binnenstad
10-16 augustus Kermis binnenstad
11 augustus Katoen XL Bleekveld
18 augustus Goes Kinderstad binnenstad
25 augustus Goes C Bleekveld
31 augustus Nachtmarkt Grote Markt

TOLVRIJE ZATERDAGEN 2018
zaterdag 8 september
zaterdag 27 oktober
zaterdag 24 november
Wat doet OOG 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: evenementen, parkeren, ondernemersfonds, reclamebelasting, conditie
straten/straatmeubilair etc.
In combinatie met Goes Marketing, organiseren van alle evenementen en meedenken over budgetten.
Organiseren Koopjesmarkten, Streetsale, Halloween, Blackfriday, Pietenzondag etc.
De hangingbaskets aan de lantaarnpalen.
Alle posters en drukwerk rondom evenementen, koopzondagen en deze snelpost
Vraagbaak en adviserend betreft allerlei zaken omtrent ondernemen in Goes.
Verbinden van ondernemers d.m.v. ondernemersavond en ondernemersontbijt
Samen staan we sterk, daarom is uw lidmaatschap noodzakelijk! Om de binnenstad levendig en bruisend te
houden!!
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