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Beste ondernemer/bedrijfsleider,
In deze mail vindt u het verslag van de online bijeenkomst met Burgermeester, wethouder,
gemeentemedewerkers, winkeliers en OOG-bestuur/voorzitter. OOG houdt u graag op
de hoogte van het “wel en wee” in de binnenstad.
Indien u graag wil aansluiten bij de volgende bijeenkomst, dan bent u van harte welkom. U
kunt een mail sturen naar de binnenstadsmanager; Carolien Eijkelenboom,
c.eijkelenboom@goes.nl, en u krijgt op de dag van de bijeenkomst een mail met daarin
een link voor deelname. Of u wacht op de uitnodiging van de gemeente, deze wordt zeer
binnenkort naar iedereen gemaild.

Samenvattend verslag van de online bijeenkomst op 30-032021, aanvang 19.00 uur

Doel van het gesprek: bespreken nieuwe corona-maatregelen n.a.v.
persconferentie 23-03-2021

Deelnemers
wethouder de heer Cees Pille, teamcoördinator handhaving de heer Ron Bustraan,
binnenstadsmanager mevrouw Carolien Eijkelenboom, voorzitter ondernemersorganisatie
Goes (OOG) de heer Ruurt van der Wel, 7 ondernemers uit de binnenstad en de
administrateur van OOG (tevens notulist)
Wethouder Cees Pille heet de deelnemers van harte welkom en hij zal de bijeenkomst
leiden. Na de laatste persconferentie is er niet heel veel veranderd in de regels, maar het is
toch goed elkaar te spreken.

Corona-regels en handhaving
Ron Bustraan meldt dat de regels in de binnenstad nog steeds goed worden nageleefd.
Vanaf deze week gaat de avondklok naar 22 uur, maar voor de binnenstad zal dat niet veel
verandering teweeg brengen. Ron benoemt als aandachtspunt dat ondernemers ook een
mondkapje op moeten, als er geen klant in de winkel is. Let daar op, het is verplicht.

Aanvragen subsidie en vragen rond financiën
Een ondernemer meldt dat hij last ondervond bij het aanvragen van subsidie. Door de hulp
van Carolien die hem wees op TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), kon
hij verder. Ondernemer onderstreept ook het belang van een gesprek met iemand van GR
De Bevelanden en met SOS Dockwize. Zo had GR De Bevelanden voor hem een
rekenmodel woon/winkelruimte gemaakt.
Carolien benoemt dat SOS Dockwize twee programma’s heeft: 1 voor acute nood en 1 voor
als je iets wilt veranderen in je zaak. De contacten van GR De Bevelanden en SOS
Dockwize zijn te vinden op de site van gemeente Goes.
Beach flags
Een ondernemer had speciaal beach flags aangeschaft om op te vallen met zijn winkel en
ook om de toch wel lege straat op te vrolijken. Nu heeft hij gehoord van de BOA dat deze
weggehaald moeten worden. Ron merkt op dat jaren geleden al is besloten door de
gemeente dat beach flags verboden zijn en nu is er ook geen reden om ze wel toe te staan.
Helaas dus voor de ondernemer dat hij deze voor niets heeft aangeschaft.
Fietsbeleid in binnenstad
Een ondernemer vraagt zich af hoe de gemeente nu denkt over het fietsbeleid. Er staan
borden dat fietsen niet mag, maar er fietsen wel gewoon overal mensen. Of je haalt de
borden weg of je gaat handhaven. Ron en Carolien benadrukken dat het een terechte
opmerking is van de ondernemer, maar dat het voor de handhavers lastig is om te
handhaven. Fietsers zijn eenmaal gewend om bijvoorbeeld door de Gasthuisstraat te fietsen
en verder kan dat ook wel omdat er niet veel voetgangers zijn. Zodra het drukker wordt, zal
er weer gehandhaafd worden. Tot dan zullen BOA’s fietsers aanspreken, maar zullen ze niet
streng handhaven.
Ruurt merkt op dat OOG ook al klachten binnen had over fietsoverlast. Het grijze gebied
wordt wel lastig te handhaven, beleid is dan niet duidelijk genoeg.
Leegstand
OOG heeft een verzoek ingediend bij Goes Marketing om in actie te komen voor wat betreft
de leegstand. Het plan van OOG hiervoor is vanmiddag goedgekeurd en Goes Marketing
gaat ermee aan de slag. Lege panden zullen worden ‘opgepimpt’.
Een ondernemer benoemt dat hij zijn etalageruiten leuker heeft gemaakt met krijtstift. De
tekst zal klanten aantrekken, ook zit er een rebus in verborgen.
Koopzondag/koopavond/tolvrije zaterdag
Een ondernemer is benieuwd hoe anderen erover denken om na de Pasen weer op
koopavond open te gaan. De meningen hierover zijn verdeeld. Plan is om via de
binnenstadsapp een oproep te plaatsen wie mee wil doen met koopavonden. Dit zal meer
respons opleveren dan via mail. Ruurt zal een bericht plaatsen.
Ron benadrukt dat ondanks de latere avondklok er toch nog steeds in de regels van de
overheid staat dat winkels open mogen zijn tot 20 uur. Als dat zo is, zal dat voor winkels een
stuk minder aantrekkelijk zijn om op koopavond open te zijn. Omdat horeca dicht is, eten
mensen thuis en kunnen dan pas daarna naar de stad komen. Sluitingstijd van 20 uur is dan
te vroeg en niet rendabel. Ron meldt dat hij direct de ondernemers zal informeren als de
overheid besluit om het naar 21 uur te zetten.

Een ondernemer merkt op dat wat zijn winkel betreft de koopavonden afgeschaft mogen
worden. Hij vindt het een achterhaald gebeuren. Hij stelt voor om in de zomeravonden elke
dag tot 19 uur open te blijven, dan trek je veel meer publiek (ook toeristen). Wat betreft de
koopzondag heeft het voor zijn winkel alleen zin als er bijvoorbeeld een vriendinnenweekend
wordt georganiseerd.
Een ondernemer die ook in de stad woont, merkt dat het in de avond drukker wordt. De
ijswinkel is open, mensen wandelen nog graag een rondje en hijzelf hecht juist veel waarde
aan de koopavond. Op die avond komen vaste klanten en hij maakt er dan iets gezelligs van
met een hapje en een drankje. Overigens denkt hij dat iedere avond open tot 19.00 uur ook
een uitstekend idee is.
Ruurt merkt op dat de verdeeldheid onder de ondernemers groot zal zijn. Het is moeilijk om
daar een gulden middenweg in te vinden. Een enquête zal een te kleine respons opleveren,
maar ieders mening zal nu in de binnenstadsapp worden gevraagd. Overigens vraagt Ruurt
aan de ondernemers om ideeën in dezen te delen met OOG, zodat we hier verder mee
kunnen.
Rol van de gemeente
Cees Pille benadrukt dat een ondernemer ten allen tijde contact op kan nemen met Carolien,
Ron of met hem. Ook kunnen er vragen aan OOG gesteld worden (info@oogfocus.nl).
Op 13 april a.s. is de volgende persconferentie en we hopen allemaal dat er dan veel
positieve wijzigingen in het beleid zullen zijn. Op 19 of 20 april zal de volgende bijeenkomst
met gemeente, ondernemers en OOG worden georganiseerd. Ieder ontvangt daarvoor t.z.t.
een uitnodiging.
Hij wenst namens de gemeente de ondernemers veel sterkte toe en spreekt de wens uit dat
iedereen het vol zal houden. We zien weer uit naar een bruisende binnenstad.
Goes, 30 maart 2021
Willemien Gorsse-Hollestelle
administrateur OOG

