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NIEUWSBRIEF
Week 16, 16 april 2018
Beste medeondernemer,
Nu de lente is begonnen krijgen onze klanten weer de voorjaarskriebels. Zo langzamerhand worden er steeds
meer activiteiten in ons koopcentrum georganiseerd. De voorjaarsactie, de Healthy Ageing tour en een
bevrijdingsfeest op 14 april. Het koopcentrum is wat meer in beweging.
De voortgang in ons voorgestelde nieuwe activiteitenplan gaat langzaam, maar iedereen is er wel van
doordrongen dat meer activiteiten in ons koopcentrum echt nodig zijn. De gemeente heeft op dit moment
Gertjan van ’t Landt opdracht gegeven om te onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn voor het
activiteitenplan van RCW. Meer nieuws volgt.
Advies voor de volgende openingstijden:
• Vrijdag 27 april Koningsdag winkels open van 9.00 uur tot 17.00
• Vrijdag 4 mei Dodenherdenking winkels open tot 18.00 uur
• Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag gesloten
WATERBEI STRAATTHEATERFESTIVAL
Door de Retail Club Winschoten is aan de organisatoren van het eerste uur gevraagd om het festival weer
nieuw leven in te blazen. Nadat RCW de samenwerking heeft gezocht met de Stichting Promotie Winschoten
en de Stichting Marketing Oldambt is het ons gelukt om een schitterend festival neer te zetten onder
deskundige begeleiding van het "oude team".
Het doel van het WATERBEI-STRAATTHEATERFESTIVAL is:
Het organiseren van een laagdrempelig straattheaterfestival in het centrum van Winschoten, van een hoog
artistiek niveau, met een aantrekkelijk programma voor een zo breed mogelijk publiek.
Vrijdagavond wordt het WATERBEI-FESTIVAL gestart met een grote openingsact op het marktplein en op
zaterdag bieden wij vele sprankelende theater-acts.
Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk.
Het WATERBEI-straattheaterfestival staat gepland op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 2018.
DE ZATERDAGMARKT
Bij het bestuur van uw vereniging is door enkele leden een klacht binnen gekomen over de zaterdagmarkt.
Delen van ons winkelcentrum ondervinden hinder van kramen die als een soort blokkade op de weg staan en
het zicht naar onze winkels ernstig belemmeren. Ook wordt een terras ernstig gehinderd door een kraam die
bijna in het terras staat en de positieve uitstraling van dit terras teniet doet.
Uw bestuur zal hierover in gesprek gaan met de gemeente.( zie bijlage/brief)
DE RUN
De Run ultraloop staat dit jaar gepland op zaterdag 8 september. Enkele RCW bestuursleden hebben samen
met bestuurders van de Run besproken hoe wij meer voordeel uit deze toch wel belangrijke activiteit voor
Winschoten kunnen halen. Er is veel publiek op de been maar de sfeer van de Run is in het koopcentrum te
weinig terug te vinden. Kortom er moet in ons centrum meer te beleven zijn. Door leden van de Torenstraat

is het idee geopperd om op verschillende pleinen demonstraties te geven van andere sporten? Als iemand
anders nog een leuk idee heeft voor meer activiteit in het centrum tijdens de Run is dat zeer welkom! Graag
een belletje of mailtje als je een leuk idee hebt?
Met betrekking tot de bereikbaarheid gaat RCW een kaartje maken met de route van de Run. Dit kaartje
wordt ruim vooraf uitgedeeld aan de winkeliers die deze routekaartjes aan de klanten mee kunnen geven.
Ook de verkeersregelaars van de Run krijgen deze kaartjes om uit te delen.
Doel van deze kaartjes is om de bereikbaarheid voor iedereen zo duidelijk mogelijk weer te geven.
Problematiek langparkeerders in en rond het Koopcentrum.
Sinds het belastingvrij maken van het parkeren en de daarop gevolgde sterke vermindering van het aantal
parkeerplaatsen in en rond het Koopcentrum ondervinden de collega’s in het centrum – een nog steeds
toenemende - grote hinder van het lang parkeren.
Deze zaak is besproken in de laatst gehouden ledenvergadering.
Overeenkomstig wat daar besproken is, hebben wij deze kwestie schriftelijk bij het college en de
gemeenteraad aangekaart. De brief waarmee wij dat gedaan hebben is ter informatie hier bijgevoegd. Van
het vervolg hierop zullen wij u op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet,
Chris de Raaf
Retail club Winschoten
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u met ons bellen of mailen!
E info@retailwinschoten.nl
M 06 5158 5953

