NIEUWSBRIEF - Week 17
Winschoten 24-04-2020
Onderwerpen:
•
•
•

Nieuwe advies-openingstijden vanaf 28 april
Afhaal- en of bezorgmogelijkheden bij onze horeca-ondernemers
Behoeftepeiling VNO-NCW MKB Noord

Beste medeondernemer,
Nieuwe advies-openingstijden vanaf 28 april
Winkelen mag! Winkels hebben de beschikking over duidelijke protocollen.
Wij houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand. We zorgen ervoor dat er niet teveel klanten
tegelijk in de winkels komen. Kortom we houden ons aan de adviezen van het RIVM.
We passen ons allemaal aan de corona crisis aan en de nieuwe adviestijden zorgen door de ruimere
openingstijd ook voor en een bredere spreiding van klanten.
De nieuwe advies-openingstijden zijn:
maandag van 13.00 tot17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Geen koopavond
Heeft u afwijkende openingstijden dan kunt u dit zelf op https://www.winschoten24.nl/ kenbaar
maken. Nog geen eigen account? Aanmelden kan via https://www.winschoten24.nl/aanmelden
Ook zullen wij een persbericht naar de media sturen.
Afhaal- en of bezorgmogelijkheden bij onze horeca-ondernemers
Na de positieve reacties op het filmpje “Welkom in Winschoten” zijn wij van plan om nog een filmpje
te maken. Dit keer willen we een filmpje laten maken over de vele afhaal en bezorgmogelijkheden
van onze horeca-ondernemers.
Ben jij een van deze horeca-ondernemers geef je dan op via info@retailwinschoten.nl

Behoeftepeiling: wat houdt je nu het meeste bezig en
waar ben jij mee geholpen?
Reminder: heb je de behoeftepeiling nog niet
ingevuld? Het kan nog tot 1 mei! Ook best practices
kun je melden, zodat we anderen kunnen helpen.

Beste bestuursleden,
Vorige week hebben we jullie onderstaande behoeftepeiling gemaild. Om retailers en
winkeliersverenigingen goed te kunnen helpen, hebben we een zo hoog mogelijke respons
nodig. Vandaar deze reminder. Willen jullie de peiling invullen en doorsturen naar jullie
leden? Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Vriendelijke groet,
Sandra Pot
Projectmanager VNO-NCW MKB Noord

Wat zijn juist nú de belangrijkste vragen en thema's die bij retailers (jullie
leden!) leven?
Red je jezelf (of samen met anderen) bij het aangaan van alle uitdagingen of
heb je behoefte aan ondersteuning?
En op welk vlak dan en in welke vorm?
Dat willen we met deze behoeftepeiling ophalen!

Praktische informatie over de peiling
Het invullen van de behoeftepeiling neemt ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag. De
resultaten van de peiling worden gebruikt om inzicht te krijgen in de behoeften van retailers
en het aanbod van Jouw Zaak Jouw Toekomst en het beleid van de provincie Groningen waar
mogelijk aan te passen. Zo willen we retailers verder helpen. De resultaten worden
geanonimiseerd, dat wil zeggen niet herleidbaar naar individuele winkels of personen,
weergegeven. Dit geldt overigens niet voor de best practices die je (eventueel) met ons wilt
delen. Je kunt de peiling anoniem invullen, maar als je de resultaten wilt ontvangen, kun je
ook je gegevens achterlaten.

Klik hier om naar de behoeftepeiling te gaan

Wil je de peiling uiterlijk 1 mei 2020 invullen? Alvast bedankt voor je medewerking. Uiteraard
mag je deze behoeftepeiling doorsturen naar collega-winkeliers, graag zelfs.
Heb je nog vragen over de peiling, neem dan contact op met Sandra Pot via pot@vnoncwmkbnoord.nl.
Hartelijke groet,
Mede namens de provincie Groningen en alle partners,
Sandra Pot
Projectmanager VNO-NCW MKB Noord

Kijk ook op retail.mkbgroningen.nl
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Met vriendelijke groet,
Chris de Raaf
Retail Club Winschoten
E info@retailwinschoten.nl
M + 316 5158 5953

