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NIEUWSBRIEF     
      Week 25, 23  juni 2018 

 
Beste medeondernemer, 
 
 
Wij vragen uw aandacht voor de volgende activiteiten: 

Rozenfestival Winschoten 

Op 7 en 8 juli vindt in het Rosarium te Winschoten het Rozenfestival plaats. Het Rozenfestival is 

een prachtig tweedaags evenement met de traditionele Groenmarkt, een Foodplein, 

Muziekpodium, Cultuurplein en Kidsplein. (organisatie SMO) 
 
Op zaterdag 7 juli hebben wij de mogelijkheid om in te spelen op dit evenement. 
Het is afhankelijk van uw eigen creativiteit of de bezoekers de sfeer van het festival ook in ons winkelcentrum 
terug kunnen vinden. Verzin een leuke actie of maak een mooie Rozen-etalage.   
Een boeketje rozen op de toonbank is in ieder geval sfeer ondersteunend.  

 

 

 

 

 

 

Zomerfestival met Nacht van Winschoten (organisatie Horeca) 

Sfeervolle muziek, gezellige kraampjes op de braderie, meezing plein, te gekke attracties op de 

kermis en een Dance Event: allemaal elementen die het centrum van Winschoten weer doen 

bruisen tijdens het driedaagse feest de Nacht van Winschoten op 13, 14 en 15 juli. 

Het Zomerfestival is drie dagen lang feest in Winschoten met als hoogtepunt de Nacht van Winschoten 

op vrijdag 13 juli.  

Een bruisende binnenstad, gezellige kraampjes, sfeervolle muziek, te gekke attracties op de kermis en 

een Deutscher Treff: allemaal ingrediënten die het centrum van Winschoten weer doen bruisen tijdens 

de Nacht van Winschoten op vrijdag 13 juli. Niet alleen op vrijdag is het feest, ook zaterdag en zondag 

kun je je hart ophalen op het Marktplein. 

RCW advies: vrijdagnacht 13 juli winkels open tot 10.00 uur. 
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Waterbei Straattheaterfestival 
31 augustus en 1 september 2018  
 
De Retail Club Winschoten organiseert dit straattheaterfestival onder deskundige begeleiding van het "oude 
Waterbei-team" i.s.m. SMO en SPW. Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk. 

 
Reinder Klein (met assistentie van enkele RCW bestuursleden) krijgt bij zijn zoektocht naar 
donateurs/Sponsors alleen maar positieve reacties.  
Wilt u ook sponsor worden stuur dan een mailtje naar info@retailwinschoten.nl 
Een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van het festival is ook zeer welkom. Het gaat niet zozeer om de 
hoogte van het bedrag, maar het gezamenlijk meedoen is voor de organisatoren erg belangrijk. 
Een vrijwillige bijdrage kunt u storten op de rekening van RCW - NL 53 ABNA 0251 9603 07. 
Een volledig programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die of meespelen in de Hoofd-act of vrijwilligers die de theater 
artiesten begeleiden. Wilt u ook vrijwilliger worden stuur dan een mailtje naar info@retailwinschoten.nl 
 
Onderzoek subsidiemogelijkheden voor activiteiten. 
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 nieuwe 
activiteitenplan. In de loop van volgende week is het onderzoek voltooid en krijgen wij duidelijkheid over de 
mogelijkheden. 
 
Nieuwe wethouder. 
Erich Wünker is de nieuw aangetreden wethouder met onder andere de voor de ondernemers in de 
detailhandel en leisure etc. belangrijke portefeuilles economische zaken en arbeidsmarkt. 
Daarom heeft het bestuur een eerste kennismakingsgesprek met hem. Wij willen het in dat gesprek ook 
hebben over met name het functioneren van de detailhandel en leisure in Winschoten als koopcentrum. 
 
Gesprek over invulling van het ziekenhuisterrein, 
Ook in de laatste ledenvergadering is dit onderwerp aan de orde geweest. Want een goede invulling van dat 
gebied is van wezenlijk belang voor het functioneren van de ondernemingen in ons koopcentrum vanaf de 
Zuidpool tot en met de Jumbo en de Aldi. 
Wij zoeken naar mogelijkheden voor een invulling die leiden tot een versterking van de bestaande 
detailhandelsstructuur. Daarvoor hebben wij inmiddels de eerste contacten gelegd. Uiteraard hebben de 
gemeente en de eigenaar daarin een heel belangrijke  rol. 
Van de mogelijke resultaten van de zoektocht zult u natuurlijk op de hoogte worden gehouden. 
 
Het bestuur wil graag dat u als leden ook komt met eventuele suggesties voor mogelijke invullingen ter 
versterking van de detailhandelsstructuur.   
 
 
 
Problematiek langparkeerders in en rond het Koopcentrum. 
Het onderwerp parkeren hebben wij enige tijd geleden besproken met wethouder Kees Zwagerman en 
verantwoordelijk ambtenaar dhr.R.J. Bakker. Beiden hebben gezegd dat ze met ons de problematiek duidelijk 
herkennen. Zij willen ook meewerken aan een passende, zo eenvoudig mogelijke maatregelen.  
Hoewel we onlangs gevraagd hebben naar de stand van zaken is het tot nu toe echter nog niet tot enige 
maatregel gekomen.  
Wij houden de vinger aan de pols. 
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Nieuwe leden. 
Wij zijn blij dat de belangstelling van de ondernemers van onze doelgroepen voor de Retail Club Winschoten 
nog steeds toeneemt. Regelmatig melden zich nieuwe leden aan. Daarmee wordt haar draagvlak versterkt. 
Want hoe meer leden onze vereniging heeft des te sterker wordt haar invloed. 

 
Is uw collega-ondernemer nog geen lid? Doe een poging onder het motto van 'samen sterker' . Aanmelden kan 
via info@retailwinschoten.nl 
 
 
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 
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