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Groenvoorziening
De zogenaamde hanging baskets oftewel hangkorven met geraniums aan de
lantaarnpalen in ons winkelcentrum zullen ook in 2019 weer worden opgehangen
door de gemeente Venlo die tevens voor het onderhoud zal gaan zorgen. De 4
geranium zuilen zullen niet meer terugkeren in Tegelen en de rest van Groot Venlo.
Wij zullen binnen de taskforce bekijken of wij in 2019 de bestaande cortenstaal
bloembakken kunnen voorzien met nieuwe aanplant.
Banners
Sinds enkele dagen is de jaarlijkse kerstverlichting vervangen door de nieuwe
banners. Enkele bewoners hebben ons verzocht om de banners niet in het uitzicht
vanuit hun woningen te hangen. Wij hebben de desbetreffende banners inmiddels
verplaatst.
Leegstand
De leegstand binnen het kernwinkelgebied ligt ruimschoots boven het landelijk
gemiddelde. De Readshop heeft onlangs haar deuren gesloten ivm de welverdiende
pensionering van de heer en mevrouw Derks.
Toch zijn er enkele positieve ontwikkelingen gaande; meer hierover in de komende
nieuwsbrieven.

De subsidie aanvraag voor de aanpak van de leegstand is inmiddels naar de
Provincie Limburg verstuurd.
De 3 doelstellingen zijn:
1. Terugdringen van overmatige winkelleegstand
2. Kwaliteitsverbetering van het winkelgebied
3 Voorkomen dat de winkelleegstand verder toeneemt

Met een inwonerpercentage van 46% (46.300) inwoners hebben zowel Tegelen als
Blerick bestaansrecht voor een functioneel en gezond kernwinkelgebied. Een
aantrekkelijk aanbod van winkels voor dagelijkse en niet-alledaagse boodschappen
draagt bij aan de leefbaarheid van de omliggende woongebieden en zorgt
tegelijkertijd voor veel werkgelegenheid.
De Provincie Limburg zal een sturende rol spelen en faciliteren met opgedane
kennis in afgesloten projecten in b.v. Roermond, Heerlen en Weert. De stadsdelen
Tegelen en Blerick zullen gezamenlijk optrekken en collectieve initiatieven
ontwikkelen om de winkelleegstand nu en in de toekomst tegen te gaan.
De subsidie zal
Over de voortgang van dit project zal ik u maandelijks op de hoogte houden.
Unique Optiek
De heer Verstappen heeft onlangs zowel de regionale als de landelijke pers gehaald
met de unieke kleurenblindbril.
Onderstand de perspublicatie van Omroep Venlo van 23 januari jl. :

Tegelse bril brengt kleur in leven kleurenblinde
Een brillenwinkel in Tegelen heeft een bijzonder product in handen. De
lokale optometrist verkoopt als enige in Europa een kleurenblindbril.
Driekwart van de kleurenblinden kan door de uitvinding “gewoon” alle
kleuren zien.

Mannenaandoening
Acht procent van alle mannen is kleurenblind. Voor vrouwen is dit slechts een
half procent. De meeste mensen die last hebben van kleurenblindheid zijn niet
blind voor kleur, maar hebben moeite met het onderscheiden van bepaalde
kleuren of tinten. Dit komt doordat de kegeltjes in hun netvlies niet of niet goed
werken. Een kleurenblindbril corrigeert de tekortkoming en zorgt ervoor dat
kleurenblinden de wereld in zijn volle pracht kunnen waarnemen.
Eerste in Europa
De lenzen en brillen van het Amerikaanse bedrijf EnChroma waren eerder wel
al online vanuit de Verenigde Staten te bestellen, maar vanaf nu zijn ze ook in
Tegelen te koop. Unique Optiek & Optometrie is de eerste winkel in Europa
die de bril aanmeet en verkoopt. De bril biedt de oplossing voor 75% van de
mensen met kleurenblindheid.
Verbaasd
Mensen uit heel Europa komen naar Tegelen om de bril uit te proberen. De
Tegelse Wiel van Horck heeft ook een kleurenblindbril aangeschaft. Hij is erg
verbaasd. ‘De wereld is een heel stuk mooier, kleurrijker en anders dan dat je
gewend bent.’

Een fantastische promotie voor de familie Verstappen en een internationale trekker
die ons winkelcentrum in Tegelen op de kaart heeft gezet. CHAPEAU !!

Evenementen programma 2019
Dinsdag 19 februari zou er een extra deelnemersbijeenkomst plaatsvinden om het
concept evenementen programma te bespreken. Helaas heeft zich niemand voor
deze bijeenkomst aangemeld en is het voorgestelde programma nu als definitief
ingepland.
Stagiair
Op 1 februari 2019 is onze stagiaire OuardaBarrahmun begonnen aan haar
afstudeerstage opdracht aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Haar opdracht is
een onderzoek naar het koopgedrag van de inwoners in Het Maasveld en Steyl in
kaart te brengen.
Hoe bereiken we deze consumenten - doelgroep en op welke wijze kunnen wij
hiermee communiceren. Ouarda zal zich binnenkort bij jullie persoonlijk komen
voorstellen en uiteraard een aantal vragen voorleggen. De resultaten van haar
onderzoek zullen wij na afronding van haar stage opdracht in juni 2019 in de
Nieuwsbrief publiceren.
Wij wensen Ouarda veel succes toe in de komende maanden.

Subsidie aanvraag Provincie Limburg
Het plan “ Samen vooruit” is samen met Winkelhart / Taskforce Blerick inmiddels
ingediend bij de Provincie Limburg. In de Extra Niewsbrief van maandag 25 februari
heb ik iedereen hiervan op de hoogte gebracht en ook uitgenodigd voor de
persbijeenkomst en presentatie op donderdag 28 februari bij PSW.
Gedurende deze bijeenkomst zal gedeputeerde Hans Teunissen de subsidiebijdrage
bekendmaken. Wethouder Erwin Boom zal een korte toelichting op het plan “samen
vooruit” geven.
Nadruk zal liggen op de aanpak van de winkelleegstand en een advies over de
herinrichting van de openbare ruimte.
In de komende nieuwsbrieven zal ik proberen jullie zoveel mogelijk te informeren
over de voortgang van het stappenplan dat in de rest van 20-19 en 2020 zal
plaatsvinden.
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