Nieuwsbrief oktober 2018

- Groenvoorziening Winkelcentrum
Onze Kerkstraat en Wilhelminaplein worden al meerdere jaren opgefleurd door 18
“hanging baskets” en 4 zuilen met geraniums. Deze bloembakken maken deel uit van
het groenvoorzieningsplan van de Gemeente Venlo en worden door de gemeente
onderhouden.
In het begrotingsvoorstel 2019 van de Gemeente Venlo zijn in het kader van forse
kostenbesparingen deze prachtige bloemendecoraties wegbezuinigd in geheel Groot
Venlo, dus ook Venlo, Blerick en Arcen.
BIZ Winkelcentrum Tegelen heeft inmiddels meerdere gesprekken gehad met
verantwoordelijk wethouder Erwin Boom maar ook met de oppositie in de
gemeenteraad om tot een passende oplossing te komen.
Venlo, ooit uitgeroepen als groenste gemeente in Europa, kan een dergelijke
voorziening niet zo maar schrappen en wij zullen als BIZ erop aandringen dat deze
bloembakken niet uit ons winkelcentrum mogen verdwijnen.
Uiteraard houden wij u als BIZ deelnemer op de hoogte in de volgende
nieuwsbrieven.

Voortgang Martinushof
Op 17 oktober jl.heeft Martinushof BV u met een nieuwsbrief geïnformeerd over de
huidige stand van zaken en de verwachte planning van de werkzaamheden bij
Martinushof.
Volgens planning zullen de restanten en het resterende puin in december 2018 zijn
afgevoerd en is het terrein bouwrijp.
Tevens is er een tijdelijke parkeerplaats aan de Raadhuislaan aangelegd. Let op: ook
hier geldt 3 uur gratis parkeren met de parkeerschijf.
In 2019 moet duidelijk worden hoe de nieuwbouwplannen eruit komen te zien en
wanneer met de bouw gestart gaat worden.
Deursticker
Binnenkort ontvangt u van onze centrum manager Werner Schins een prachtige
deursticker met ons nieuwe logo.

Met deze sticker laat u aan uw klanten zien dat u trotse deelnemer bent van de BIZ
centrum Tegelen.
Leegstand
Helaas hebben ook wij, net als in vele andere winkelcentra in Venlo, Blerick en
eigenlijk in heel Nederland , te kampen met leegstand van een aantal mooie
winkelpanden.
Met wethouder Erwin Boom heb ik als centrum manager onlangs een rondgang
gemaakt door ons winkelcentrum en hem tevens een actuele lijst van leegstaande
panden binnen het kernwinkelgebied overhandigd.
Met de gemeente Venlo en de Provincie Limburg wordt momenteel bekeken hoe we
deze leegstand in 2019 kunnen gaan terugbrengen.

Begin december vindt er een stadbrede retailbijeenkomst plaats samen met Venlo en
Blerick om een impuls te geven aan een integrale en brede aanpak van de retail in
groot Venlo. De leegstand is een van de kernonderwerpen van deze bijeenkomst en
bekeken zal worden welke subsidieregelingen er bestaan voor de aanpak van de
leegstand. Tevens zal VenloPartners, de city marketing organisatie van de
Gemeente Venlo, ons gaan ondersteunen in dit traject.
Algemene BIZ deelnemersvergadering
Vergeet niet de algemene BIZ deelnemersvergadering op 20 november a.s. van
18.00 tot 20.00 uur bij Lunchroom de Gastronoom.
Voor een heerlijke kop soep en broodjes zal worden gezorgd.
De agenda krijgt u binnenkort via onze centrum manager Werner Schins.
Aangezien wij een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda hebben geplaatst,
hopen wij dat alle BIZ deelnemers aanwezig zullen zijn.
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