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Beste ondernemer/bedrijfsleider, 

Wat fijn dat we allemaal weer kunnen doen wat we het allerliefste doen! Ondernemen, 

klanten helpen, lekker bezig zijn in de winkel. De afgelopen tijd, is het uiterste van ons 

creatief vermogen gevraagd. Nu de horeca ook weer open mag, is er weer reuring in de stad 

en daar hebben we allemaal naar uitgekeken omdat blijkt dat winkelen en horeca niet 

zonder elkaar kunnen. De combinatie maakt de stad! 

Waarschijnlijk zijn door de lockdown niet alle 

wintervoorraden verkocht en daarom organiseert OOG weer 

een restanten 4-daagse op 24, 25, 26 en 27 februari.  

Uiteraard ben je vrij om een kraam te huren bij Boogaard 

info@boogaardverhuur.com tel: 0113-250028. Indien je 

geen kraam wil huren, wees dan creatief in je uitingen, zodat 

de consument weet waar hij/zij z’n koopjes kan scoren. 

OOG ondersteunt dit evenement met winkelposters, borden 

langs de invalswegen (reclameroute) een digitale banner in 

de PZC. Een verzoek aan jullie om dit evenement te delen in je eigen social media kanalen 

(de poster zal digitaal worden verspreid)  

 

 

  

Bestuur 

Zoals jullie weten, heeft onze ondernemersvereniging sinds 1 januari jl. geen voorzitter, 

maar we zijn verheugd u te kunnen meedelen dat we binnenkort een nieuwe voorzitter aan 

u kunnen voorstellen. Zijn naam is Edwin Advocaat-de Putter. Ook hebben we gesprekken 

met potentiële nieuwe bestuursleden. Zodra meer bekend is, hoort u dat uiteraard. 
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Nieuw logo!  

Misschien is het u al opgevallen? OOG heeft een nieuw logo. Vanaf nu 

zullen alle uitingen worden voorzien van dit logo en wordt het 

lettertype aangepast, namelijk Magenta-roze (zoals Goes Marketing.)  

KPN 

Zoals iedereen heeft gemerkt , is KPN onlangs gestart met haar werkzaamheden in de 

binnenstad, beginnend op de Kreukelmarkt. Meteen toen winkeliers bij ons aanklopten met 

klachten over de manier waarop de straat werd achtergelaten en hoe aan beide kanten de 

straat was opengebroken, heeft OOG met de gemeente contact opgenomen. De contacten 

met de KPN en de werklieden zijn nu sterk verbeterd en we gaan er vanuit dat de overlast nu 

tot een minimum zal worden beperkt.  

 

CTB (ControleToegangsBewijs) 

Misschien is het u nog niet bekend, maar ook dit jaar kunnen horeca-ondernemers weer een 

aanvraag indienen als tegemoetkoming in de kosten die moeten worden gemaakt om gasten 

te controleren op CTB. De regeling staat nu nog niet online op de site van gemeente Goes, 

maar de verwachting is dat daar binnenkort meer over bekend wordt. Houd de site in de 

gaten dus. 

 

Verkeersregels in de binnenstad 

Nu de winkels open mogen zijn, gelden weer de verkeersregels zoals deze waren voordat er 

een pandemie was. Er komen klachten binnen van allerlei verkeer dat rijdt op plaatsen waar 

het niet hoort, dit zorgt voor overlast. De gemeente zal boa’s inzetten om de overlast te 

beperken en ook wordt een ronde langs de bebording gemaakt, mogelijk zijn daar ook nog 

wat verbeterpunten te maken, zodat weggebruikers duidelijker weten hoe de regels zijn. 

De regels zijn kort samengevat: 

- Gemotoriseerd verkeer is verboden tussen 11 en 18 uur. 

- De verkeersborden geven aan wat mag en wat niet mag. 

 

 

 



Winkeldieven 

OOG wil alle ondernemers waarschuwen dat er weer winkeldieven actief zijn. De boa’s 

zullen binnenkort met grotere regelmaat en in grotere getale door de straten lopen, nu 

kampt men helaas met personeelswisselingen en ziekte. 

OOG is eigenaar va de app “Goes-alert”, indien je nog niet 

bent toegevoegd in deze app, waarin inmiddels ruim 250 

volgers de “OGEN” zijn van de binnenstad, kunnen we je 

toevoegen in deze app. Stuur een mail naar 

info@oogfocus.nl of loop even binnen bij Sjoerd Barends 

(Intersport) Ook de politie kijkt mee in deze app en komt in 

actie tijdens een melding. 

 

Ideeën of klachten 

Het bestuur van OOG hoopt op korte termijn weer plannen te maken voor mooie 

evenementen. Natuurlijk zijn alle ideeën van jullie als ondernemers van harte welkom bij 

ons.  

Stuur dan een mail naar info@oogfocus.nl.  

Ook voor klachten of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen. 

 

Sfeerverlichting  

Tot onze spijt hebben we door een enorme vertraging van levering van onderdelen voor 

onze sfeerverlichting deze niet in de 

decembermaand in gebruik kunnen nemen. We 

zijn wel heel blij dat we alleen maar positieve 

reacties ontvangen voor de sfeerverlichting die 

we wél hebben kunnen plaatsen, namelijk aan 

het pand van Gall&Gall. Zodra de andere 

sfeerverlichting in gebruik kan worden 

genomen, laten we dat weten. 
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Online-bijeenkomst met gemeente,  

ondernemers en OOG 

We merken dat het deelnemen aan de online-bijeenkomst, 

georganiseerd door gemeente, als zinvol wordt ervaren. De 

burgemeester heeft deze mogelijkheid in het leven 

geroepen sinds de eerste lockdown en zit de vergadering 

ook voor. De volgende bijeenkomst zal weer zijn als daar 

behoefte aan is en u krijgt dan vanzelf een uitnodiging van 

onze binnenstadsmanager. Van harte aanbevolen! 

                                                                                               Carolien Eijkelenboom (binnenstadsmanager) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Goese promotieteam zal bij 

alle evenementen weer aanwezig 

zijn in de binnenstad! 

Voor informatie betreft het 

promoteam kunt u contact opnemen 

met Dianne Moens van Body Action. 

 

 

 


