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Samen sterk!
Nieuwsbrief # 15 – 5 september 2020
Beste Ondernemer,m,
Inc.

Het laatste half jaar heeft in het teken gestaan van corona. Voor veel ondernemers is het een zware tijd
geweest, en is het dat nu nog. Toch zijn we van lege winkelstraten en vele dichte deuren stapje voor stapje
gekomen tot waar we nu zijn: een centrum dat weer bruist. Ondanks COVID19. We hebben onszelf opnieuw
uitgevonden en zijn in actie gekomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn deze nieuwsbrief, de campagne ‘Wees
Loyaal, Koop Lokaal’, de Shop & Win-actie en het Zomerprogramma dat we in juli en augustus uitrolden op
en rond de Markt, we hebben ons samen hard gemaakt voor een sterk centrum.
Het resultaat mag er zijn: weer meer mensen op straat, in de winkels en horecazaken en op de grote terrassen
op de Markt. Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen uiteraard. Na evaluatie met de horeca-ondernemers
en winkeliers, waarover je meer leest in deze Nieuwsbrief, is besloten dat het activiteitenprogramma
Bruisend Centrum op de Markt wordt voortgezet tot en met 31 oktober. Coördinator Jordy van den Boer zal
dit weer op zich gaan nemen. Hij vertelt je in deze Nieuwsbrief over zijn ervaringen. Ook vind je hierin het
programma (onder voorbehoud) van de na-zomer activiteiten in het centrum.
Heb je vragen, ideeën of wil je je aanmelden voor ‘Ondernemer aan het woord’? Mail naar info@cmboxtel.nl.

EVALUATIE BRUISEND CENTRUM
Vanaf 1 juni is de Markt in het weekend afgesloten
voor het verkeer. Doordeweeks is de Markt wel
bereikbaar, maar is een aantal parkeerplaatsen
vervallen om ruimte te geven aan terrassen. Vanaf
begin juli hebben daarnaast allerlei activiteiten op
en rond de Markt plaatsgevonden voor
horecabezoekers en het winkelend publiek. Om te
kijken of en zo ja, op welke wijze dit vervolgd wordt
in de komende maanden, zijn de huidige situatie en
de activiteiten eind augustus geëvalueerd door de
gemeente, Boxtel Vooruit en Centrummanagement.

Een van de activiteiten op de Markt: de roofvogelshow.
’s Avonds werden de terrassen goed bezocht.
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Dit is gebeurd op basis van eigen waarnemingen,
gesprekken met de horeca, evaluatieformulieren en
terugkoppeling van de winkeliers.
De evaluatie is positief uitgevallen en daarom is
besloten de huidige situatie tot en met zaterdag 31
oktober voort te zetten. De gemeente zorgt voor de
nodige randvoorwaarden en Boxtel Vooruit en
Centrummanagement zullen het succesvolle
programma Bruisend Centrum ook in deze periode
voortzetten. Goed nieuws dus voor iedereen die het
centrum een warm hart toe draagt!
De algemene conclusies zijn zeer positief:
•
Iedereen is erg tevreden over de
samenwerking tussen de gemeente, Boxtel Vooruit
en Centrummanagement. Ook over de inzet en de
directe aanwezigheid, het enthousiasme en de
programmering van Jordy van den Boer is iedereen
lovend.
•
De horecaondernemers erkennen dat ze
mede vanwege de coronamaatregelen zelf
onvoldoende in staat zouden zijn geweest tot het
welslagen van dit experiment.
•
Alle bezoekers zijn zeer enthousiast over de
opstelling, inrichting, uitstraling en het programma.
Ook hebben de horecaondernemers veel positieve
reacties ontvangen van bezoekers buiten Boxtel.
•
Praktisch alle horecaondernemers hebben
een betere omzet gedraaid tijdens de maanden juni,
juli en augustus 2020 in vergelijking met juni, juli en
augustus 2019.
Ook de winkeliers zijn positief!
Een veelgehoorde opmerking is dat Bruisend
Centrum voor meer beleving en daarmee traffic van
het winkelend publiek heeft geleid. Er is meer
ruimte ontstaan die benut kan worden. De Markt
komt beter tot zijn recht en daarmee is het centrum
aantrekkelijker geworden. De in het begin gehoorde
scepsis dat het verlies aan parkeerplaatsen tot

minder bezoek en omzet zou leiden is, op een
enkele uitzondering na, gelukkig niet gebleken.
Dit neemt niet weg dat er ook verbeterpunten zijn:
•
Fietsers/scooters houden zich onvoldoende
aan afstappen in Rechterstraat/Kruisstraat.
•
Fietsers/scooters
rijden
tijdens
de
Marktafsluitng in het weekend veelvuldig toch over
de Markt, met name ’s avonds.
•
Het parkeren van fietsen is en blijft een
probleem. Het lijkt erop dat er veel te weinig
paarkeerplaatsen voor fietsers zijn of dat men niet
weet waar ze zijn.
•
Leveranciers en bezorgdiensten houden zich
eveneens slecht aan de regels.
•
Vooral het laden en lossen (in het weekend)
wordt als een probleem gezien. Er zijn veel te
beperkte mogelijkheden en de brutaalsten hebben
de halve wereld. Er is te weinig toezicht op het laden
en lossen en sommige bedrijven zijn helemaal niet
bereikbaar.
•
Men vraagt aandacht voor het opruimen van
het afval na het weekend en het legen van de
bakken. Vaak gebeurt dit niet of te laat. Ook moeten
er meer afvalcontainers (geen kliko’s) geplaats
worden.
Activiteitenprogramma behouden
Nogmaals, over het activiteitenprogramma niets
dan lof. Continuïteit en variëteit is van groot belang.
Dat er wekelijks wat te doen is, wordt gewaardeerd.
Achtergrondmuziek is sfeerverhogend.
Belangrijk punt daarbij is het hele centrum te
betrekken bij de activiteiten, dus ook de gebieden
buiten de Markt. Bij de invulling van het programma
wordt hier al rekening mee gehouden door
bijvoorbeeld rondtrekkende muziekgezelschappen
of acts voor kinderen die in het hele centrum
plaatsvinden. Al met al was er veel waardering voor
het programma en de opzet van Bruisend Centrum
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AAN HET WOORD: COÖRDINATOR BRUISEND
CENTRUM, JORDY VAN DEN BOER
Als coördinator heeft Jordy van den Boer zich in de
maanden juli en augustus ingezet voor een bruisend
centrum. Dat deed hij door elk weekend in
samenwerking met Boxtel Vooruit, de ondernemers
en de gemeente activiteiten op en rond de Markt te
organiseren. Met succes, zo blijkt uit de evaluatie
die je in deze Nieuwsbrief hebt gelezen. Daarom
wordt de samenwerking voortgezet, in ieder geval
tot en met de zaterdag 31 oktober. Van den Boer
blijft zich tot die tijd elk weekend inzetten om een
leuk programma (zie verderop in deze Nieuwsbrief)
in het centrum neer te zetten.

waren, namen later hun woorden terug, omdat ze
goede klandizie hebben gehad en er reuring in het
centrum was. Dat kwam zeker ook door het mooie
weer, maar ook door onze activiteiten.”
Natuurlijk is hij blij dat zijn contract wordt verlengd,
maar belangrijker vindt de coördinator het dat de
activiteiten doorgaan. “Of ík die nu uitvoer of
iemand anders, dat maakt niet uit. We hebben een
goede fundering gelegd voor de toekomst, ondanks
de beperkingen die corona met zich meebrengt.
Daardoor stonden we eigenlijk meteen achter en
moesten we allerlei concessies doen. Als corona
straks weg is kunnen we ook de rest van het
centrum erbij betrekken. Door de basis die er nu ligt
staan we nu al met 2-0 voor.”
Jordy vervolgt: “het geheim van ons succes zijn de
korte lijntjes. Regelmatig hebben we rechtstreeks
contact met de ondernemers en met de gemeente.
Zodra er zich een probleem of een kans voordoet,
praten we met alle partijen en komen er
oplossingen en kansen naar boven. En dan uiteraard
doorpakken.”

Jordy van den Boer.

De Boxtelse Jordy is enthousiast over zijn
werkzaamheden. “Het heeft veel energie gekost om
een goed programma neer te zetten”, zo vertelt hij,
“maar we hebben iets moois neergezet.” Vanwege
de coronabeperkingen bleek eerder dat niet
iedereen op voorhand enthousiast was. Dat
verbaasde Van den Boer niet. “Maar ik vind het
mooi dat we progressie hebben geboekt en dat we
hebben laten zien dat we het in Boxtel goed kunnen
hebben. Ondernemers die in het begin kritisch

Veel van de activiteiten die Van den Boer op de
Markt organiseerde - zoals TunnelVision, de liveradioshow, diverse muzikale optredens en de
hondendemonstratie - zijn uit Boxtel afkomstig. Dat
is niet vreemd, zo vind hij: “we kunnen heel veel in
Boxtel!” Daarom konden ook de kosten voor
bijvoorbeeld het drukwerk en de banners in Boxtel
gehouden worden. “Als het kan moet je lokale
ondernemers de kans geven het uit te voeren”, stelt
Jordy. “Waarom zou je iets buiten Boxtel halen, als
dat helemaal niet hoeft?”
HEB JE VRAGEN OF SUGGESTIES VOOR JORDY?
Neem contact met hem op via 06-570 530 70 of
info@vdboerproducties.nl.
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NAZOMERPROGRAMMA
Zoals je in deze Nieuwsbrief hebt kunnen lezen,
hebben we besloten het programma Bruisend
Centrum voort te zetten tot en met zaterdag 31
oktober. Wat er precies te doen is, vind je hieronder.
Uiteraard kunnen er zich wijzigingen voordoen,
bijvoorbeeld als gevolg van het weer. Houd daarom
onze website, Facebook en Beleef Boxtel goed in de
gaten.

5 & 6 september: START
Achtergrondmuziek
Springkussen voor de kinderen
12 & 13 september: MUZIEK
Muziek van de Red River Band (za) en de Sunny Jazz
band (zo)

19 & 20 september: KUNST
Programma Bokkesprongen & Kunstplein
26 & 27 september: QUIZZ
Terras Quizz i.s.m. The Brain
Dino’s vangen voor de kinderen
3 & 4 oktober: MODE
Mode event en ouderenbingo van Met je Hart
(Mode)clowns voor de kinderen
10 & 11 oktober: LANDEN
Muziekpleintjes met verschillende sferen
Wandeltochten onder begeleiding door het
centrumgebied
Ballonnen voor de kinderen
17 & 18 oktober: GROENE WOUD
Groene Woud Markt met producten en informatie
24 & 25 oktober: MINI-GLOW
Lichtroute door het centrum
31 oktober: AFSLUITING/BOXTEL SPOOKT
Spooktocht voor de kinderen als bijzondere
afsluiting
OP HERHALING VANWEGE HET NAZOMERPROGRAMMA: DE HUIDIGEREGELS IN DE HORECA
Om de veiligheid van onze ondernemers, hun gasten
en personeel te garanderen en om onze deuren
geopend te kunnen houden, moeten we de huidige
horecaregels in acht nemen. Daarom zetten we de
laatste regels, die gelden sinds 10 augustus, nog een
keer voor je op een rijtje:
 Reserveren is verplicht, voor zowel binnen
als buiten, dit kan vooraf of ter plekke
 Er moet een gezondheidscheck plaatsvinden
 Naam, telefoonnummer en e-mailadres van
de bezoekers dient te worden vastgelegd,
met de datum en tijdstip van het bezoek en
het tafelnummer
 Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt
van zitplaatsen.
 Aan een tafel voor twee personen hoeft de
1,5 meter niet in acht te worden genomen.
Bij een tafel van vier personen geldt de 1,5
meter wel, met uitzondering van gezinnen.
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Er geldt geen maximum aan het aantal
personen, maar de beschikbare ruimte,
zowel binnen als buiten, is leidend.

KABINET VERLENGT CORONASTEUN BANEN EN
ECONOMIE TOT EN MET 2021
De impact van het coronavirus op banen en
economie houdt aan en de economische recessie is
voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet
met een verlenging met het steun- en herstelpakket
voor ondernemers en werkenden. Het nieuwe
pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie
pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.
Lees meer op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/20
20/08/28/kabinet-verlengt-coronasteun-banenen-economie-tot-en-met-2021
PAS OP VOOR CRIMINELE INVESTEERDERS!

Voor je het weet is jouw zaak het toneel van
drugshandel of illegaal gokken.
Klinkt het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is
het dat waarschijnlijk ook!
Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee
gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote
risico’s. Je pand kan worden gesloten en de
vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare
feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw
onderneming gepleegd worden. Ook deinzen
criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je
kunt maar één keer nee zeggen!
Vertrouw je het niet? Doe melding bij de politie
(0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (08007000).

Vanaf september vind je onze nieuwsbrief elke twee
weken in je mailbox. Dit is uiteraard mede
afhankelijk van de ontwikkelingen in ons centrum.
We wensen je een veilige en succesvolle nazomer
toe!
Het bestuur van Centrummanagement Boxtel,
Luc Broos, voorzitter
Walter van der Steen, penningmeester
Filipe van den Borne, vertegenwoordiger Retail
Richard Strik, vertegenwoordiger Horeca

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de
coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor
een lening of een investering? Of wil er iemand
tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je
helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van
de overheid? Let dan op!

