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Deze Snelpost kun je een “voorstelrondje” noemen, van de nieuwe voorzitter, de nieuwe wethouder en de nieuwe
voorzitter van Goesmarketing. En een hoop belangrijke data voor op de kalender.
Verder wil ik van deze ruimte even gebruik maken om iedereen uit de binnenstad te bedanken die ons, de afgelopen
weken, verrast heeft met hulp, bloemen en/of kaarten. Het was voor ons hartverwarmend. Zoals (bijna) iedereen weet,
zijn wij na ruim 40 jaar ondernemen gestopt met onze winkel, maar ik blijf voorlopig nog wel op de achtergrond actief
bij het bestuur.
Veel plezier met het lezen van de Snelpost
Groeten, Judith Keijzer (Koters/Dith)

ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE VOORZITTER VAN OOG
DE LAATSTE LOODJES VAN DE VOORZITTER RON BERKS

De afgelopen jaren heeft de voorzitter aangegeven dat aan zijn voorzitterschap van OOG
op een bepaald moment een eind komt. We hebben de leden meerdere keren opgeroepen
mee te helpen in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter én nieuwe bestuursleden. Dat
laatste is gelukt en inmiddels is het bestuur weer compleet.
Het vinden van een nieuwe voorzitter was een uitdaging van een andere orde en daarbij was de kans groot
dat we buiten de vijver van de binnenstad zouden moeten zoeken. Natuurlijk kun je een profielschets maken
van een voorzitter, waarbij affiniteit met de binnenstad een “must” is, maar daarnaast moet een kandidaat
ook een visie hebben over de toekomst van de retail en de potentie van de binnenstad van Goes, zeker in
moeilijkere tijden waarbij bezoekersaantallen en omzetten onder druk staan. Gelukkig hebben bestuursleden
een netwerk binnen hun klantenkring en zo zijn we – na een aantal intensieve gesprekken – gekomen tot de
voordacht van een nieuwe voorzitter:
Ruurt van der Wel.
Ruurt heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn als voorzitter, (vooralsnog) voor een periode van 1 jaar. In
het komende jaar kunnen taken worden herverdeeld en tevens gezocht worden naar een nieuwe voorzitter
vanuit de binnenstad. In deze SNELPOST willen we graag de beoogd voorzitter van OOG voorstellen aan de
ondernemers in de binnenstad. Daarnaast nóg een tweetal nieuwe gezichten die belangrijke functies
vervullen in de toekomstige ontwikkeling van Goes, en waarmee OOG ook in de komende jaren intensief
mee zal samenwerken.
DE LAATSTE LOODJES VAN DE ADMINISTRATEUR VAN OOG KEES VERSLUIJS
Kees, heeft als jarenlange rechterhand en duizendpoot van het OOG-bestuur, aangegeven dat hij stopt op
het moment dat ook de huidige voorzitter de “voorzittershamer” aan de wilgen hangt.
Dus naast het zoeken naar een nieuwe voorzitter moesten we ook aan de slag voor een nieuwe
administrateur. En gelukkig zijn we ook in deze opdracht geslaagd: Willemien Gorsse gaat de taken van Kees
overnemen

.

PROCEDURE voor benoeming voorzitter OOG
Het bestuur zal op de Algemene Ledenvergadering van OOG (datum vastgesteld op 21 APRIL) een voorstel
doen voor de nieuwe voorzitter. In deze bijeenkomst zal over het benoemen van een nieuwe voorzitter een
stemming worden gehouden.
TEGENKANDIDATEN?
Volgens de statuten hebben leden van OOG het recht om een tegenkandidaat – ondersteund door minimaal
5 leden – naar voren te schuiven.
Een voordracht moet voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend (info@ooggfocus.nl). Maar laat het liever TIJDIG weten dat er een tegenkandidaat naar voren
wordt geschoven, zodat we de procedure volgens de statuten kunnen volgen.

Even voorstellen, Ruurt van der Wel
Beste ondernemer/bedrijfsleider,
Als beoogd voorzitter stel ik mij graag aan u voor. Ik ben Ruurt van der Wel, 37 jaar,
getrouwd met Gwen en vader van Fieve en Nouk. Mijn gehele leven bezoek ik al de
Goese binnenstad en ik woon nu bijna 20 jaar in de Goese Polder. En om maar met
de deur in huis te vallen…..ik ben geen ondernemer.
Na onder andere les te hebben gegeven op het Sint Willibrord College en als marketeer voor VVV Zeeland
actief te zijn geweest, ben ik nu ruim vier jaar citymarketeer voor de gemeente Bergen op Zoom. Ook zit ik
in het bestuur van Netwerk Citymarketing Nederland en in de Raad van Toezicht van de Bibliotheken
Oosterschelde. Tot slot ben ik lid van D66 en in die hoedanigheid vicevoorzitter van de afdeling
Oosterschelde.
Een opvolger vinden van een voorzitter die al jaren in functie is en daarbij het leeuwendeel van de
werkzaamheden op zich neemt, valt niet mee. Zoveel is wel gebleken. Daarom heeft er binnen het bestuur al
een duidelijke herverdeling van taken plaatsgevonden en dat maakt dat het voorzitterschap voor mij een
mooie, maar ook behapbare uitdaging is. maar…. wel voor een jaar. Beoogd voorzitter a.i. dus. Dit geeft het
bestuur van het OOG de tijd om de nieuwe werkwijze zich eigen te maken en zodoende de weg vrij te
maken voor een voorzitter uit jullie midden. Want hoewel ik er persoonlijk van overtuigd ben dat ook een
buitenstaander met de juiste mensen om zich heen deze eervolle taak in kan vullen, zal ik niemand in de weg
zitten om zijn of haar ambities op dit vlak na te streven. Ook de komende ALV niet.
Voor alle duidelijkheid; Na een inwerk- en inleesperiode die al begonnen is en in april eindigt, kijk ik er naar
uit om mij, samen met u, het bestuur en de direct betrokkenen rondom het OOG, in te zetten voor een
welvarende en bloeiende binnenstad. Dit in goede harmonie met alle andere stakeholders die nodig zijn om
te komen tot sprekende en vooral zinvolle resultaten waar we allen de vruchten van plukken.

Belangrijk!!
ONDERNEMERSONTBIJT , WOENSDAG 19 FEBRUARI, aanvang inloop om 7.30 uur,
locatie Lunchcafé op de Grote Markt, einde bijeenkomst 9.00 uur.
De agenda is inmiddels per mail aan alle bij OOG bekende e-mailadressen verzonden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING , DINSDAG 21 APRIL, locatie zal later worden
doorgegeven. Uitnodiging, agenda en jaarverslagen volgen t.z.t per mail resp. op website.

Cees Pille: nieuwe wethouder voor de VVD in Goes
Pille werkte als secretaris van werkgeversorganisatie VNO-NCW in Zeeland. In die
hoedanigheid maakte hij zich onlangs nog hard voor een ingrijpende aanpak van de Deltaweg.
Pille (49) is econoom en woont sinds 2017 met zijn vriendin en hun tweekinderen in Goes.
Daarvoor woonde hij jaren in Rotterdam. Pille zegt dat hij z’n draai in Goes helemaal heeft
gevonden. Hij woont in de binnenstad. Dat is wat hem betreft één van de grote kwaliteiten van Goes.
,,Het is bovendien een gemeente die alles heeft, ondanks dat het met een kleine 40.000 inwoners een
beperkte omvang heeft”. De VVD ziet in Pille een daadkrachtige bestuurder.
Pille krijgt dezelfde portefeuilles als Loes Meeuwisse, waaronder financiën, binnenstad, cultuur en openbare
werken. De wethouder zegt dat hij al langer de wens had om in het openbaar bestuur aan de slag te gaan.
,,Deze kans kon ik niet voorbij laten gaan. Dat Goes maar drie wethouders heeft en je daarom als
wethouder een stevig takenpakket hebt, spreekt me zeer aan.’’

GOES MARKETING heeft nieuwe voorzitter: Frank Capel
Hij volgt de Goese wethouder Loes Meeuwisse op, die afgelopen decembermaand als
burgemeester van de gemeente Noord-Beveland is geïnstalleerd. Frank Capel is sinds
juni 2019 directeur van de Rabobank Oosterschelde. De bank maakt sinds het begin
van de stichting in 2012 deel uit van het algemeen bestuur waarin allerlei partijen zijn
vertegenwoordigd.
Frank Capel is afgelopen zomer ook toegetreden tot het bestuur van Goes Marketing. Frank heeft veel
affiniteit met marketing. Eerder was hij voorzitter van de stichting Koningsdag in Den Bosch en was hij
namens de Rabobank betrokken bij Helmond City Marketing.
“Met een professioneel bureau, bestuur en het activiteitenplan tot 2022 ligt er een goede basis om Goes nog
meer en beter op de kaart te zetten. Goes bruist en biedt voor elk wat wils, van een mooie binnenstad tot
mooie woongebieden, waarbij ook de watersport en andere activiteiten niet vergeten mogen worden.”
Het college van burgemeester en wethouders wilde niet opnieuw een collegelid benoemen in het bestuur.
Als grootste subsidieverstrekker is het volgens het college gepast om wat meer afstand te nemen.

OVERZICHT KOOPZONDAGEN&ACTIVITEITEN 2020
WINTERKOOPJESMARKT donderdag 13 februari (????) AFGELAST, gebrek aan deelnemers
Grote Markt, van 9.00-17.00 uur
ZOMERKOOPJESMARKT donderdag 18 juni
23+24+25 + 26 januari
RESTANTEN 4DAAGSE
30 + 31 juli + 1 augustus
STREETSALE
BLACK FRIDAY-weekend 27 + 28 + 29 november
koopzondagen en evenementen(ism Goes Marketing)
Volledig overzicht evenementen Goes Marketing terug te vinden op www.goesisgoes.nl
januari
24+25+26 januari
Restanten4daagse, gekoppeld aan koopzondag
26 januari
KOOPZONDAG
februari
23 februari
KOOPZONDAG
maart
29 maart
Goes Vriendinnendag, gekoppeld aan koopzondag
29 maart
KOOPZONDAG
april
26 april
KOOPZONDAG
27 april
koningsdag
mei
31 mei
1e Pinksterdag/VEGENEMENT, Grote Markt
31 mei
(wel of geen) KOOPZONDAG
juni
6 juni
6 juni Montmartre
18 juni
ZOMERKOOPJESMARKT
19-21 JUNI
Festival de Veste
28 juni
KOOPZONDAG
juli
26 juli
KOOPZONDAG
juli/aug
30+31 juli + 1 augustus STREETSALE
22 augustus
Goes Kinderstad
30 augustus
KOOPZONDAG
september 27 september
Goes Modestad
27 september
KOOPZONDAG
oktober
25 oktober
HALLOWEEN
25 oktober
KOOPZONDAG
november 27+28+29 november
Black Friday-weekend
29 november
KOOPZONDAG
december 6 december
KOOPZONDAG
12+13 december
Kerstmarkt
13 december
KOOPZONDAG
20 december
KOOPZONDAG
27 december
KOOPZONDAG

TOLVRIJE ZATERDAG-2020
zaterdag 25 januari
zaterdag 29 februari
zaterdag 25 april
zaterdag 12 september
zaterdag 31 oktober
zaterdag 28 november
 De Westerscheldetunnel heeft voor 2020 6 tolvrije zaterdagen vastgesteld.
 Voor een deel vallen deze zaterdagen samen met geplande activiteiten.
 In de regio Zeeuws-Vlaanderen wordt een bezoek aan Goes gepromoot.

