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Martinushof
De sloop en opruimwerkzaamheden liggen op schema.
De begane grond en kelders zijn gesloopt en tot puin vermalen.
De berg puin zal op korte termijn worden afgevoerd.
Het terrein wordt momenteel geëgaliseerd en aangevuld met gele zand.
Wij hopen in de volgende nieuwsbrief meer informatie te geven over de
ontwerpplannen van het Martinushof project. Het mozaïek zal een dominante plek
krijgen in het ontwerp, dit in overleg met de Gemeente Venlo.
Met Jan Linders is afgesproken om eventuele overlast te melden bij de
centrummanager.
Zondag openingstijden
De communicatie over de koopzondag openingstijden incl. officiële feestdagen zoals
Koningsdag is in het afgelopen jaar niet altijd correct verlopen.
Op de afgelopen BIZ deelnemersvergadering van 20 november jl. zijn een aantal
opmerkingen hierover geïnventariseerd.
In een aparte nieuwsbrief zullen wij u de overeengekomen openingstijden voor 2019
toesturen.
Groenvoorziening
Helaas hebben wij nog geen definitieve terugkoppeling van wethouder Boom
ontvangen of de gemeente Venlo in 2019 de hangen baskets aan de lantaarnpalen
en de geraniumzuilen blijft verzorgen.
Ik hoop dat “ geen nieuws is goed nieuws” hierop van toepassing zal zijn en hou u
uiteraard op de hoogte.

Leegstand en herinrichting openbare ruimte
BIZ Winkelcentrum Tegelen en BIZ Winkelhart Blerick zullen gezamenlijk een
subsidie aanvraag bij de Provincie Limburg gaan indienen.
Aangezien Blerick met identiek gelijke problematiek te kampen heeft, hebben wij in
overleg met de Gemeente Venlo besloten voor een gezamenlijke aanpak.
Na de stadsbrede retailbijeenkomst Venlo met als hoofdthema Leegstand zal het
plan door de 2 centrummanagers afgerond en vertaald worden tot een officiële
aanvraag naar gedeputeerde Hans Teunissen.
Doel is om vóór de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 de aanvraag
afgerond te hebben.
Naast de hoofdthema’s leegstand en herinrichting openbare ruimte zullen de
navolgende onderwerpen in het plan worden opgenomen:
- Communicatie
- Marketing
- Opleiding
- Veiligheid
- Centrummanagement
Camouflage leegstaande panden
In samenwerking met VenloPartners zal een aantrekkelijk camouflage ontwerp
(winkelruit bestickering) binnenkort aan de vastgoedeigenaren worden voorgesteld
om de leegstaande panden een betere aanblik te geven.
In Blerick loopt momenteel bij 2 panden een pilot en is door zowel de BIZ
deelnemers als de consumenten zeer positief ontvangen.
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Evenementencommissie
De evenementen zullen in 2019 georganiseerd worden door Anita Thijssen en
Marjan Veldpaus. Op de afgelopen deelnemersvergadering werd gevraagd of de 2
dames ondersteund kunnen worden door enkele BIZ deelnemers.
Spontaan hebben zich inmiddels 4 BIZ deelnemers aangemeld. Chapeau !!
In de januari 2019 nieuwsbrief zal het evenementenprogramma gedetailleerd
gepubliceerd worden.
Social Media
Wij zijn op zoek naar een “Social Media expert” die ons komt ondersteunen. Iemand
die snel en handig is met diverse social media tools kan zich melden bij Werner
Schins of Anita Thijssen.
Werner Schins
Centrummanager

