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Gesprek met de burgemeester en de wethouder

Graag willen wij verslag doen van een positief gesprek die een delegatie van het bestuur heeft
gehad met de burgemeester en de wethouder.
We hebben gesproken over het samengaan van H&N en RCW. De verschillen in visie van
beide verenigingen maken het onmogelijk om samen te gaan. Daar waar de vereniging H&N
staat voor de belangen van alle bedrijven gevestigd in Winschoten, staat de vereniging RCW
voor retail en leisure. Hoofdtaak van RCW is het vergroten van bezoek en omzet bij de
detailhandel, "het beter vermarkten van het koopcentrum van Winschoten".
Binnenkort willen we samen vorm geven aan een nieuwe bestuursstructuur die we vorig jaar
naar voorbeeld van Meppel al met alle belanghebbende partijen hebben besproken.
Zie onderstaand schema.
We hebben ook gesproken over het opzetten van een BIZ (Bedrijven investeringszone).
Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen
ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.
Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Na invoering van een BIZheffing komt de reclamebelasting-heffing te vervallen.

In het jaar 2020 zijn er i.v.m. corona geen reclamebelasting-aanslagen opgelegd. Het jaar
2021 worden de aanslagen reclamebelasting wel geïnd en gaan we bezig met het opzetten
van een BIZ vanaf 2022.

2. Campagneplan Binnenstad Winschoten

Stichting Promotie Winschoten, Retail Club Winschoten en Stichting Marketing Oldambt zijn in
oriënterende fase een campagneplan aan het ontwikkelen om Winschoten te promoten. Wij
willen graag dat Winschoten weer een economische boost krijgt.

3 Concept activiteitenplan 2021

Hierbij presenteren we, optimistisch als we zijn, het concept activiteitenprogramma voor 2021.
We gaan ervanuit dat we met een goedwerkend vaccin eind maart weer activiteiten kunnen
organiseren.
Als het vaccin niet of onvoldoende werkt schuift het programma uiteraard weer op naar het
moment dat het wel kan. Er is dus nog niets zeker.
Er staan ook evenementen op die wij zelf niet organiseren. Het is niet zeker of dit allemaal
doorgaat en ook is de datum van sommige evenementen nog niet exact bekend.
Het programma is dus onder voorbehoud.
Heb je vragen, ideeën of handige tips dan horen wij dat graag.
info@retailwinschoten.nl

4. Dragen mondkapje vanaf 1 december verplicht!

Retail Club Winschoten - Langestraat 36 - 9671 PH - Winschoten
- info@retailwinschoten.nl - https://retailwinschoten.nl

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden.

