
Beste ondernemers,

We hebben jullie in deze moeilijke periode voorzien van veel informatie, die voor de één wat belangrijker was dan voor de ander. Dat 
er voor deze situatie geen draaiboek is mag duidelijk zijn! Toch zijn we ervan overtuigd dat we er als Centrum Management alles aan 
hebben gedaan om het centrum te bedienen vanuit onze organisatie. Via Facebook hebben we veel info verstrekt zodat uw klanten 
‘up to date’ bleven over tal van zaken. Dit zullen we ook blijven doen zo lang deze periode aanhoudt. Alle posters over de veiligheid, 
openingstijden enz. (waar veel gebruik van is gemaakt) hadden als doel om u en uw bezoekers een goed beeld te geven over de maat-
regelen die wij met zijn allen getroffen hebben. Een compliment voor iedereen die – op welke manier dan ook - in de bedrijven en 
winkels duidelijke en zichtbare maatregelen heeft getroffen om het zo veilig mogelijk te houden.

Daarnaast hebben we de gratis bezorgservice opgestart om de inwoners van heel Peel en Maas de gelegenheid te bieden bij u te kopen 
en uw producten gratis thuis te laten bezorgen. Dat hier veel animo voor was blijkt uit het feit dat vorige week de 500ste besteller in 
het zonnetje is gezet. Op deze manier houden we met z`n allen contact met onze klanten. Dit wordt door de inwoners van Peel en Maas 
zeer gewaardeerd. Veel dank aan de 25 vrijwilligers die zich inzetten om het elke dag allemaal te bezorgen. Ook een bedankje aan Auto 
Arena voor het beschikbaarstellen van de bestelbus en Zaal21 voor de begeleiding van alle PR en promotie.

Zoals aangegeven in de laatste berichten van de regering, komt het allemaal zeer moeizaam op gang. Met name de horeca, kappers-
zaken en overige contactberoepen moeten nog even geduld hebben en hebben het hierdoor extra moeilijk. Het is overduidelijk dat 
iedereen de sfeer en gezelligheid van de horeca in ons centrum mist. En dat we er nog niet zijn, is nu weer eens duidelijk geworden. 
We zullen in aangepaste vorm verder moeten, maar hopen wel op een goede zomerperiode met volop verkoopkansen.

Verder wil ik nogmaals benadrukken dat, mochten er ondernemers zijn die vragen hebben en/of hulp willen, zij van ons een mailadres 
krijgen van onze adviseur die u bij kan staan bij alle soorten van vragen. Wacht niet te lang en schroom niet om hier gebruik van te 
maken! We hebben het tenslotte allemaal niet gemakkelijk.

Tot slot gaan we ons inzetten om u allen over de betreffende crisismaanden geen reclamebelasting te laten betalen. Met de gemeen-
telijke belastingdienst hebben we afgesproken u voorlopig nog geen nota te sturen en wij komen hier in een later stadium op terug.

Ik wens u veel sterkte en hoop dat we er straks allemaal goed uitkomen.

SAMEN STAAN WE STERK!

Jan Bouten
Centrummanager Panningen. 

Het is op dit moment moeilijk te zeggen wanneer alles weer zijn normale verloop krijgt.
Toch zijn we van mening dat het in de zomer langzaam op gang zal komen. Dit blijkt ook uit gesprekken met enkele campinghouders 
die aangeven dat ze in ze in juni/juli weer open kunnen. Ook denken we dat velen in eigen land vakantie zullen houden en minder naar 
het buitenland gaan. Dat zou betekenen dat het wel eens een drukke zomer kan gaan worden.

Voorbereiding
Om het centrum van Panningen - en daarnaast heel Peel en Maas - hierop voor te bereiden zijn we van plan om toch de voorberei-
dingen te starten om de Zomerinfo uit te geven. Dit zal in aangepaste vorm zijn, waarbij elke kern in Peel en Maas een eigen pagina 
gaat krijgen. Deze wordt dan eind juni huis-aan-huis in heel Peel en Maas en op 32 vakantieparken/campings bezorgd. Wij zullen hier 
geen evenementen in kunnen plaatsen tot 1 september a.s. Daarnaast worden in de Zomerinfo, voor zover mogelijk, de dagrecreatie 
aangegeven. Uiteraard met inachtneming van de 1.5 meter afstand en verdere berichtgevingen van de RIVM. 

Financieel
Omdat er nu bij veel ondernemers weinig financiële armslag en animo is om te adverteren, zal er door het Centrum Management en 
Retail Management een financiële bijdrage gedaan worden.

Alle adverteerders worden benaderd om te adverteren in deze belangrijke INFO voor de komende zomerperiode. De mogelijkheid  
bestaat om de factuur hiervoor te ontvangen in oktober/november. Op deze manier willen wij iedereen helpen om toch deel te  
nemen om hun bedrijf te promoten in de komende spannende en belangrijke periode.

We hopen natuurlijk dat deze zomer (met wat aanpassingen) zoals vanouds weer vele toeristen naar Peel en Maas en ons centrum zal 
brengen, zodat het gezellig druk gaat worden en de geleden omzetschade zoveel mogelijk ingehaald kan worden.

Jan Bouten
Centrummanager Panningen

Dit jaar is in vele opzichten een bizar en heftig jaar aan het worden. 
Ook voor alle eindexamenkandidaten van het Bouwens van der 
Boijecollege. Zij werken inmiddels hard aan een aangepast program-
ma voor het afronden van de schoolexamens. Uiteraard hopen wij dat 
zij, ondanks alle maatregelen en restricties omtrent het volgen van 
hun examens, dit met een positief resultaat weten af te sluiten.  Zo-
als elk jaar zou ook dit speciale jaar afgesloten worden met een gala 
bij DOK6. De galajurken, de mooie bolides, de prachtige kapsels, de 
mooie maatwerk pakken;  kortom, teveel om op te noemen, zouden 
die dag over de rode loper door ons centrum voorbij komen. Dit jaar 
was dit, in tegenstelling tot andere jaren, gepland op een donderdag, 
en wel op donderdag 28 mei.

Echter, dit jaar is alles anders. Alle evenementen zijn op dit moment 
(we schrijven nu 18 april 2020) tot  1 juni gecancelled. Zo ook het gala 

van Het Bouwens. Wij hopen dat we volgend jaar weer mogen genieten van alle mooi uitgedoste leerlingen van Het Bouwens in ons 
centrum en wensen alle eindexamenleerlingen heel veel succes met het behalen van hun diploma. 

Samenwerken maakt het verschil!

Uitgave Zomerinfo 2020

Gala – Het Bouwens
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Vanaf mei 2008 hebben wij al een samenwerkingsverband 
met de Gemeente voor het aanstellen van centrumste-
wards. Jos Bruijnen is vanaf 2016 centrumsteward geweest. 
Hij heeft zijn rol als centrumsteward altijd met passie ver-
vuld en was voor velen van u een bekend gezicht. Bijvoor-
beeld als er posters en brieven rondgebracht werden. Jos 
heeft, gezien zijn gezondheid, ervoor gekozen om een aantal  
taken voor ons centrum neer te leggen. Waaronder zijn rol 
als centrumsteward. Dit spijt ons ten zeerste, maar wij begrij-
pen zijn beslissing. Wel zal Jos zijn rol tijdens deWeekmarkt 
Fietsvrij blijven vervullen voor ons centrum. Wij hebben Jos  
bedankt voor zijn bijdrage als centrumsteward aan ons mooie  
centrum en hebben hem, uiteraard op afstand, even in het 
zonnetje gezet.

De automatische paaltjes op de 
Markt zijn tijdelijk naar beneden 
gelaten. Dit heeft te maken met 
het afhalen en rondbrengen van 
maaltijden tijdens de huidige cri-
sisperiode. 

Op het moment dat de horeca 
en dus de terrassen weer open 
gaan, worden de tijden van 06.00 
tot 11.00 uur voor laden en los-
sen weer ingesteld. Mocht het onverhoopt drukker worden met 
bezoekers in het centrum, dan wordt dit uiteraard eerder inge-
steld.

Omgaan met Dementie. Wij tellen in Nederland op dit moment al meer dan 270.000 mensen met dementie. Ook in ons centrum heb-
ben wij wel eens te maken met bezoekers met dementie. Om hieraan aandacht te geven en om te leren hoe dementie te herkennen 
is en met name om hiermee om te gaan, hebben wij via Lisette Dickhoff (Ketenregisseur Hulp bij Dementie Regio Noord-Limburg) 
iemand bereid gevonden die voor jullie en jullie werknemers een training wil geven. 

In deze training leren de deelnemers hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie. Het 
eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen van dementie. In het tweede 
deel van de training wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De trainingsdata 
stonden gepland voor medio mei maar zijn helaas door alle restricties omtrent het coronavirus 
gecancelled. Wij zijn echter voornemens om deze trainingen op een later tijdstip dit jaar in te plan-
nen. Jullie zullen hierover per mail worden geïnformeerd. Deelname is gratis. Na het doorlopen 
van deze training zullen jullie in het bezit worden gesteld van een SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK 
sticker. Laten we met zijn allen gaan voor een dementievriendelijk centrum!

Het bestuur van de Winkeliersvereniging Panningen,  
bestaande uit: Mandy Hunnekens (District 77), Michael Geelen  
(ADD/Dept), Anita Geraeds (Chic & Choc), Angela van Roij (A4) 
en Emanuela Barten (Wijnhuis Panningen), gaat de functie van 
straatambassadeurs oppakken. Dit betekent voor het gehele 
centrum vaste aanspreekpunten. Zij zijn jullie aanspreekpun-
ten  voor zaken die spelen in het centrum. Deze zaken nemen zij 
mee in hun eigen bestuursoverleg 
maar leggen zij ook neer bij het 
Centrum Management. Wij ho-
pen op deze manier snel te kun-
nen schakelen bij zaken die spelen 
in het centrum. 

Bestuur Winkeliersvereniging 
Panningen 

Het belang van groen in de straat is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en kent een 
heel breed draagvlak. Wij zien groen als een essentieel onderdeel van een gezond en prettig 
woon-, leef- en werkklimaat. Sinds enkele jaren wordt ons centrum dan ook opgesierd door zeer 
mooie en kleurrijke hanging baskets. Ook dit jaar zullen de hanging baskets ons centrum weer 
gaan opfleuren. Vanaf medio mei worden de hanging baskets opgehangen en ons de hele zomer 
voorzien van mooie en kleurrijke bloemen. Wij hopen dat dit een begin is van een sfeervolle en 
gezellige zomer voor het hele centrum van Panningen.

BENUT JE DIGITALE KANSEN | Overleven in tijden van crisis

Bijzondere tijden vragen om een andere benadering van  
zaken die niet langer vanzelfsprekend zijn. Op dit moment  
schakelt de maatschappij massaal om van een sociale naar een digitale  
samenleving. Dat roept bij ondernemers allerlei vragen op, zoals: 
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf goed wordt gevonden?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor het digitaliseren van mijn  
                   organisatie?
 • Leidt online ondernemen werkelijk tot (meer) groei?
 • Ik wil beter inzicht in wat mijn klant wil. Hoe doe ik dat? 
 • Hoe vergroot ik de online bereikbaarheid van mijn bedrijf?
Dit zijn maar een paar voorbeelden van vragen waar mkb’ers steeds meer mee te maken krijgen. Herkent u zich hierin of heeft u andere 
hulpvragen op het gebied van data en digitalisering? Wij helpen u graag een stap verder en daarvoor ontvangt u geen factuur. 

MKB Datalab Limburg
 • één loket voor praktische ondersteuning, advies en training op het gebied van digitale transformatie en data-analyse;
 • een community om u wegwijs te maken en u diverse tools aan te reiken als antwoord op basale digitaliseringsvragen.

Laat het ons weten via info@riclimburg.nl en wij sturen ze door naar MKB-Datalab Limburg, een van de zes digitale werkplaatsen in 
Nederland die ondernemers helpen bij hun vragen op het gebied van digitalisering met als doel hun productiviteit te verhogen. 

Zoals eerder al gecommuniceerd heeft de Gemeente het voormalig 
postkantoor aangekocht. In de structuurvisie fase 2 staat dit aange-
tekend als mogelijke locatie om extra parkeerplaatsen te realiseren. 
In goed overleg met wethouder Paul Sanders gaan we hiervoor  een 
plan ontwikkelen waarbij we het gedeelte van de Raadhuisstraat tot 
aan de toren op het Raadhuisplein  betrekken. 

Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de ondernemers van 
dat gedeelte van de Raadhuisstraat. Hierin zijn een aantal wensen 
en suggesties kenbaar gemaakt en deze  worden meegenomen in de 
planvorming. Met een kleine (TIP) werkgroep, bestaande uit onder-
nemers en bewoners van dat gedeelte,  gaan we binnenkort van start. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte tijdens dit proces.

Dementievriendelijk centrum Panningen

Locatie voormalig postkantoor Centrumsteward Jos Bruijnen

Hanging baskets, het belang van groen in de straat!
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