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       Panningen 24-03-2020 

 

Belangrijk bericht van het Centrum Management 

Beste ondernemers, 

Afgelopen maandag zijn we met verschillende partijen bij elkaar geweest. Uiteraard op veilige 
afstand. Hier zijn enkele belangrijke zaken over ons centrum besproken. 
 
Openingstijden 
 
Nu de inwoners van Peel en Maas geen steden meer bezoeken , is het van belang dat wij als centrum 
van Peel en Maas onze klanten de ruimte geven om hun boodschappen te doen. 
Er is in de wandelgangen veel gesproken over een flinke inperking van de openingstijden. 
Om de consument zo goed mogelijk te bedienen en het bezoek aan ons zoveel mogelijk te spreiden is 
hierin een besluit genomen 
In overleg met het bestuur van de winkeliersvereniging en het Centrum Management gaan we tot 

nader order, open van 10.00 tot 17.00 uur.  
U ontvangt van ons binnenkort een poster waarop deze tijden staan 
aangegeven. U kunt deze plaatsen bij de kassa en op de deur. 
Een ieder die andere openingstijden wil, kan zijn eigen tijden ophangen.  
Op deze manier kunnen we eenduidig communiceren. 
 
Bezorgdienst Peel en Maas 
 
Ook hier is uitgebreid over gesproken. 
Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om dit op te zetten. 
Een voorbeeld zou kunnen zijn; 

• Klanten bestellen bij u voor 14.00 uur 

• U rekent met de klant af via Tikkie of bankoverschrijving 

• U voorziet het product van het adres (alleen binnen Peel en Maas) 

• U brengt het naar een locatie ( nog nader in te vullen) in het centrum voor 14.30 uur 

• Daar wordt het samengevoegd en de juiste route uitgestippeld 

• Om 15.00 uur rijden twee vrijwilligers  uit om te gaan bezorgen 

• Hiervoor hebben we per dag 2 à 3 vrijwilligers voor nodig 
 
Mocht dit vorm krijgen berichten wij u hier deze week over en zullen u alle info en richtlijnen doen 
toekomen. Mocht u vrijwilligers weten die hiervoor ruimte hebben bv. 2 of meerdere dagen in de 
week van 14.00 tot 17.00 uur dan horen wij dat graag. 
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Ook zoeken we enkele personen die het leuk vinden om dit te coördineren voor een paar uur per 
dag. Als er nog suggesties zijn horen we dat graag. 
 
Oproep ondersteun de lokale ondernemers! 
 
In deze tijd willen we de bewoners van Peel en Maas oproepen om de lokale middenstand te 
steunen. Dit willen we onder meer doen door berichten van jullie over eventuele acties, 
maaltijdservice, open op afspraak, mogelijkheid tot bezorgen etc. te delen via Facebookpagina ‘Thuis 
in Panningen’. 
 
Werktijd regeling 
 
De nieuwe regeling, om werktijd verkorting aan te vragen voor uw personeel,  is nog steeds niet in de 
lucht (waarschijnlijk a.s. vrijdag). Onze adviseur volgt het op de voet, zodra deze mogelijkheid 
beschikbaar is krijgt u van ons een duidelijk stappenplan hoe u dit kunt regelen. Mochten er daarna 
nog onduidelijkheden zijn kunt u ons altijd vragen u te helpen. Voor alle overige vragen en 
aanmelding om hulp van onze adviseur, kunt u een berichtje sturen naar;  
info@centrumpanningen.nl 
Of bellen met Jan Bouten 0610927359 
 
Evenementen on hold 
 
Hier een overzicht welke evenementen, dagen en koopzondagen komen te vervallen. Ook dit is een 
gezamenlijk besluit. Dit betreft; 
 

• Koopzondag 5 april   Gesloten 

• Goede vrijdag 10 april   Gesloten 

• Maandag 13 april (Paasmarkt)  Gesloten   

• Koningsdag maandag 27 april  Gesloten 

• Zondag 3 mei     Gesloten 

• Hemelvaartsdag donderdag 21 Mei Gesloten 
 
Weekmarkt 
 
Hiervan weet u dat deze tot nader bericht niet doorgaat. 
Wel worden de losse standplaatsen op de donderdag, vrijdag en zaterdag ingevuld. 
 
Uw verhuurder 
 
De vastgoedvereniging Steengoed Peel en Maas gaan samen in gesprek wat zij kunnen betekenen 
voor de huurders op dit moment. 
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Voor de grotere verhuurders buiten Peel en Maas en die niet aangesloten zijn bij deze vereniging 
krijgt u binnenkort een standaard brief van ons welke u kunt gebruiken om naar uw verhuurder te 
sturen. 
Een in PDF en een in Word om zelf aan te passen. 
Ga in ieder geval in gesprek met uw verhuurder aan om samen tot een oplossing te komen. 
Hulp nodig? Onze adviseur staat u altijd (kosteloos) bij.  
 
 
Reclamebelasting  
 
Wij hebben bij de gemeente aangegeven voorlopig GEEN factuur te sturen om de reclameheffing te 
innen Deze zou begin april verstuurd worden.   
Ook kijken we naar mogelijkheden om hier voor dit jaar een vermindering op toe te passen. 
Wij zullen hiervoor met partijen overleggen en kijken naar de mogelijkheden. 
 
BsGW 
 
Via de gemeente hebben we bevestigd gekregen dat de BsGW aanslag uitgesteld wordt naar 30 juni. 
Kijk voor meer info ook op de site van BsGW. 
 
Gemeente Peel en Maas 
 
Onderstaand een bericht van Willy Schers, Adviseur Omgevingsontwikkeling, Gemeente Peel en 
Maas: 
 
Beste ondernemers(vereniging), 

In deze moeilijke, uitdagende tijden is het belangrijk om op een heldere en eenvoudige wijze te 

communiceren. 

Hierbij willen wij jullie zo veel mogelijk helpen.  

Via bijgaande link https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-

actualiteiten/coronavirus/ondernemen-en-horeca vinden jullie alle belangrijke informatie over 

instanties, maatregelen en contactpersonen. 
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Rabobank 
 
Om klanten van de Rabobank bij te staan op financieel vlak kunnen zij de aflossingen op hun zakelijke 
geldlening voor maximaal 6 maanden uitstellen. Dit kan aangevraagd worden via de volgende link: 
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/uitstel-aflossingsverplichtingen.  
Zij adviseren de klanten nadrukkelijk om ook gebruik te maken van de overheidsmaatregelen 
(werktijdverkorting/now-regeling) en uitstel van belasting. 
 
Gratis OKB hulp/advieslijn voor de Corona problematiek 
 
De problemen voor de ondernemer zijn groot door de corona problematiek. 

Ondernemersklankbord (OKB) biedt hulp. 

In de bijlage en onderstaand info over onze hulp.  

Hulp/advies door OKB is geheel gratis. 

OKB hulplijn voor de Corona problematiek. 

 U heeft veel vragen over hulp en maatregelen. 

Zoals:  
• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 
• Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb 
• Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers 
• Verruiming BMKB 
• Uitstel betalen belasting 
• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 
• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
• Voorgenomen maatregelen 

 Mail uw vraag naar Ondernemersklankbord (OKB). 
team-limburg@ondernemersklankbord.nl. 
Vermeldt uw telefoonnummer en bedrijfsgegevens. 
  
Of vul het aanvraagformulier in via onderstaande site. 
  
http://www.delimburgsezaak.nl/#contact 

 Binnen 24 uur nemen wij contact met u op. 

 Team Limburg Ondernemersklankbord (OKB). 

Sjra Clerkx. 
team-limburg@ondernemersklankbord.nl 
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Tot slot 
 

We staan allemaal zwaar onder druk en iedereen heeft het hier niet gemakkelijk mee. Ook als 
Centrum Management zetten we alle zeilen bij u zo goed mogelijk te informeren en bij te staan als u 
ons nodig heeft. Toch zijn we van mening dat we zo veel mogelijk samen moeten werken om onze 
bezoeker duidelijkheid te bieden, vandaar deze maatregel van de openingstijden. 
In bijzonder de bedrijven en winkels die hun deuren hebben moeten sluiten wensen we veel kracht 
om straks de draad weer op te pakken. 
We hebben nog een lange weg te gaan samen. 
 
Wederom veel sterkte allemaal! 
Centrum Management Panningen 
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