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Woord van de voorzitter;
Ruurt van der Wel
Positief……
Het woord positief heeft de laatste anderhalf jaar een dubbele lading gekregen,
maar gelukkig kunnen we het woord weer steeds meer interpreteren zoals het voor mij
bedoeld is:
met een zonnige blik de toekomst in!
Ik ben onder de indruk van de veer- en daadkracht die de afgelopen maanden in de binnenstad
zijn getoond. Voor veel van onze leden is het een pittige tijd geweest en wordt er hard
gewerkt om deze moeilijke periode te boven te komen. Hoewel de zomer voor de
zonaanbidders wat minder was, was het juist voor onze binnenstad geweldig. Van
verschillende kanten ontvingen wij positieve geluiden en bespeurden we alweer optimisme bij
de ondernemers.
De PZC besteedde 20 augustus jl. op een positieve manier aandacht aan de binnenstad en ook
Omroep Zeeland deed een dappere poging, al moesten Pim van Westen en ondergetekende
alles uit de kast halen om de negatieve vragen van de journalist om te buigen tot een positief
artikel. Als we de binnenstad levendig en economisch aantrekkelijk willen houden, dan hebben
ondernemers en ook de consumenten positieve signalen nodig. Bij dezen willen wij iedereen
oproepen om als ondernemer aanwezig te zijn op één of meer van de stadsdebatten op 28,
29 september en/of 4 oktober a.s.. Laat u zien en horen! Uw mening is belangrijk.
Maakt één zomer dan alles in één keer goed? Nee, helaas in de meeste gevallen niet. Als OOG
blijven we scherp om de belangen van onze leden goed te behartigen, op zowel de korte als
de lange termijn. Bovendien komen er weer activiteiten aan die in de komende maanden voor

extra bezoekers gaan zorgen. Op 31 oktober a.s. wordt Halloween in de stad georganiseerd
en van 26-28 november a.s. houden we Black Friday-weekend en de ingebruikname van de
nieuwe verlichting in december gaat OOG op een feestelijke manier uitvoeren.
Blijf ons als bestuursleden voeden met uw gedachten, opmerkingen en signalen. Dat kan via
de mail, persoonlijk, maar bijvoorbeeld ook op de ALV die we DINSDAG 16 NOVEMBER a.s.
gaan houden. Naast de gebruikelijke agenda op een ALV zal er ruim tijd vrij worden gemaakt
om elkaar informeel te ontmoeten onder genot van een hapje en een drankje. We hebben
elkaar gemist!
Wil je meer weten wat het werk van een bestuurslid van OOG voor jou kan inhouden, neem
dan met mij persoonlijk contact op.
De hartelijke groeten namens OOG en graag tot ziens!
Ruurt van der Wel, voorzitter a.i.

Belangrijke zaken voor in uw agenda;
Koopzondagposter
Tolvrije zaterdagen

Activiteiten
Promotie

Presentatieavond
gemeente

Ledenvergadering
OOG
Sfeerverlichting

In december komt er een poster met
keuzemogelijkheden voor de beschikbare
koopzondagen
30 oktober
27 november
4 december
18 december
HALLOWEEN: zondag 31 oktober
BLACK-FRIDAYweekend: vanaf vrijdag 26 nov
+zaterdag + zondag
Koopzondagen en Tolvrije Zaterdagen worden
ondersteund d.m.v. advertenties.
De genoemde activiteiten worden promotioneel
ondersteund met reclameroute, banner en
winkelposters.
Op meerdere dagen zal ook het promotieteam
worden ingezet.
Er wordt op het stadskantoor gewerkt aan de
binnenstadsvisie-2030. Afgelopen week zijn er een
aantal presentatie-avonden geweest waar u voor
bent uitgenodigd, uiteraard houdt OOG u op de
hoogte betreft het verloop.
16 november a.s. De uitnodiging volgt
Het verkrijgen van toestemming van eigenaren voor
aanbrengen sfeer verloopt relatief moeizaam, maar
we gaan er van uit dat we medio november het
grootste gedeelte van de opzet kunnen realiseren.

Halloween; 31 oktober
Zoals andere jaren is Dianne van Body Action de drijvende
kracht achter dit leuke evenement.
Dianne zorgt voor spelletjes in de winkels en OOG zorgt
voor schminkers op de Grote Markt, posters ter
aankondiging van Halloween in de stad en aparte posters
voor de “trick or treat route”
Het evenement wordt kenbaar gemaakt met de
zogenaamde “reclameroute”, de borden langs de
aanvoerwegen van Goes.
Opgeven voor de “trick or treat route” kan bij Diana
info@bodyactiongoes.nl

; 26,27,28 november,
OOG organiseert voor u het BlackFriday weekend, van vrijdag 26 november tot en met
koopzondag 28 november.
We gaan ervanuit dat er weer buitenactiviteiten kunnen worden georganiseerd om dit
evenement extra aandacht te geven op straat.
U kunt dan denken aan een promoteam in de stad en dansers met sale aankondigingen.
Voor de promotie voor het BlackFriday evenement wordt gebruik gemaakt van de reclame
route, posters en een advertentie in de PZC.

Sfeerverlichting;
De verwachting is dat begin december
de sfeerverlichting wordt opgehangen.
Uiteindelijk blijkt het een behoorlijke “struggle” om goedkeuring te krijgen van de
pandeigenaren maar we hebben “groen licht”
In de voorgaande Snelpost is er al uitgebreid geïnformeerd over de sfeerverlichting. De
sfeerverlichting bestaat uit kabels, 16 tot 18, met ledverlichting welke aanpasbaar aan een
evenement zijn qua kleur.

Stadsdebatten
De toekomst van de binnenstad.....praat mee!
Afgelopen 28 en 29 september en 5 oktober vonden de
stadsdebatten plaats. Hierin werd u geïnformeerd over
de contouren van de binnenstadsvisie 2030, zat er een
expertpanel met o.a. 'onze' Cees Bos en Anthoni
Fierloos en konden de aanwezigen hun mening geven.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de
stadsdebatten bij te wonen, ga dan
naar www.goespraatmee.nl waar u ook antwoord kunt
geven op de in het debat gestelde vragen. Kost u slechts 5
minuten.
Als OOG zijn we in het voortraject betrokken geweest. Het
wordt nu zaak om er bovenop te blijven zitten zodat onze
belangen goed naar voren komen. Hierdoor is het noodzaak
om goed te weten wat er bij u speelt en wat de behoeftes zijn.
Blijf ons dus daar mee voeden via info@oogfocus.nl of spreek een bestuurslid aan.

Hofleverancier Schoen-en sleutelservice Hillebrand
Goes heeft een nieuwe hofleverancier! Schoen-en sleutelservice
Hillebrand bestaat Honderd jaar en kreeg op 5 oktober ’21 het
predicaat namens de koning uitgereikt door de commissaris van de
koning.
OOG feliciteert Rens Hillebrand, familie en medewerkers

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen, nieuws etc.. Laat het OOG weten info@oogfocus.nl

