
  
                                NIEUWSBRIEF 
          Week 15 
 
 
Winschoten, 12-04-2019                         
 
Beste medeondernemer, 
 

Hierbij enige informatie over zaken die wij belangrijk vinden voor u en waarvan wij denken 
dat die bijdragen tot verbetering en versterking van ons koopcentrum.  
 

 

100 LEDEN 
 
De Retail Club Winschoten ruim anderhalf jaar geleden opgericht als vereniging om op te 
komen voor de behartiging van de belangen van de ondernemers in de retail en de daarmee 
verbonden branches is inmiddels gegroeid tot een club van meer dan honderd leden. 
 
Onlangs hebben wij het initiatief genomen tot het aangaan van oriënterende gesprekken 
met onder andere de gemeente. Het doel daarvan is te komen tot een gestructureerd 
overleg en samenwerking waarin de retail c.s. een zelfstandige plaats heeft.  
In dat verband zijn in beeld betrokken: de gemeente, Handel en Nijverheid, het OOG en een 
gewenste club van eigenaren van onroerend goed. 
 
Over de mogelijke uitkomst van de gesprekken is op dit moment nog niets te zeggen. 
Dit onderwerp zal geagendeerd worden voor de ledenvergadering. 
Via de nieuwsbrief zullen wij u blijvend op de hoogte houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spetterend wordt 
Natascha van 
Limburgia “het 100e lid 
van de “Retail Club 
Winschoten” welkom 
geheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEDENVERGADERING 
 
De ledenvergadering van Retail Club Winschoten staat gepland op dinsdag 21 mei 2019.  
Wij verzoeken u deze datum alvast te noteren in uw agenda! 
De agenda, Locatie en tijd worden u z.s.m. toegezonden. 
 

 

 
 
Super dat er zoveel bedrijven mee hebben gedaan met de voorjaarsactie 
en de modeshow 2019.  “66 en 17 deelnemers!”  
Deze actie stelt ons in staat om d.m.v. een speciale krant en veel 
redactionele aandacht, het centrum van Winschoten in de hele omgeving 
te presenteren. 
Wij denken dat de reclame-uitingen belangrijker zijn voor ons koopcentrum dan de actie 
zelf. De actie is meer ondersteunend. 
 

 

RAAD VAN STATE 
 
Het beroep tegen het bestemmingsplan is ingesteld door een groot aantal 
individuele leden. Op 18 april a.s. wordt dat beroep door de Raad van State 
behandeld. Leden van het RCW-bestuur zullen de indieners van het beroep bij 
de behandeling aanwezig zijn en hun daar bijstaan. 
Van de daarna volgende ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte houden. 

 

 

WEBSITE RETAIL CLUB  
 
 

 
Op onze website 
https://retailwinschoten.nl/  vindt u de 
activiteitenkalender 2019 en 
informatie over onze vereniging. 
 
In de rechterbovenhoek klikt u ook 
eenvoudig door naar één van onze 
andere sites. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

https://retailwinschoten.nl/


 

 
Heb jij zelf een idee of onderwerp voor deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar: 

info@retailwinschoten.nl  

Dat adres en onze telefoon staan uiteraard ook open voor al uw vragen en ideeën over zaken 

die uw en daarmee ook onze belangen raken of kunnen raken.  

Met vriendelijke groet, 
Chris de Raaf 
Retail club Winschoten  
E info@retailwinschoten.nl   
M 06 51 58 59 53 
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