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Sfeer en uitstraling
o

Plantenbakken
In zomer en winter worden 56 hele en 10 halve plantenbakken door het hele
centrum opgehangen. Daarnaast worden 4 planten Pyramides in de Van
Hogendorpstraat geplaatst, aan beide zijden naast het terras van Soofrench.

In de maanden februari/maart zal de fa. Overdevest door het hele centrum
bloembakken neerzetten met voorjaarsbloemen.
o

Feestverlichting
De feestverlichting, die in 2016 nagenoeg geheel is vernieuwd, wordt, conform de
overeenkomst met de fa. Lumineus, opgehangen in het dorp.
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o

Verbeteren uitstraling tijdens leegstand
1. Window dressing
2. Pop up shop formules
3. Aankleding leegstaande panden (denk aan schetsen van Unibail
Rodamco)

o

Extra investeren in groen en schoon
Het onderhoudsniveau van de gemeente is op dit moment onder de maat. Wij
denken aan extra onkruid weghalen op cruciale locaties en extra inzet voor het
schoonhouden van de straten bij extreme weersomstandigheden (blad- en
sneeuwval). Extra groenbakken plaatsen, zoals in de Van Hogendorpstraat en
uitbreiding aantal hanging baskets in het hele centrum, incl. Windlustweg en
Molenplein.

o

Verbeteren uitstraling winkelgebied
Om dit belangrijke punt voor elkaar te krijgen zal er een Beeld Kwaliteitsplan
moeten worden gemaakt. Met dit beeld en kwaliteitsplan kan de wir war aan
reclameborden worden aangepakt, maar ook de totale uitstraling van het
winkelgebied (bankjes, speelmeubilair, verwijsborden etc.). De terrassen en
afbakening daarvan zullen zeker onderdeel van dit plan vormen.

o

Aanpassing en bewaking van het uitstallingenbeleid
Geen sandwichborden e.d. maar mogelijk wel alternatieve mogelijkheden voor
p diverse locaties in het winkelgebied.
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Veiligheid
o

Burgernet. De meeste leden van de winkeliersvereniging zijn hierop aangesloten.
De nieuwe deelnemers in het Centrummanagement moeten hierbij ook zo veel
mogelijk worden aangemeld. Dit is een initiatief van gemeente en politie.
Aansluiting is gratis.

o

Het up to date houden van een groepsapp, waardoor ondernemers elkaar
kunnen waarschuwen en/of op de hoogte houden van ontwikkelingen op het
gebied van veiligheid.

Bereikbaarheid en parkeren
o

Bewaken van het gratis parkeren in Wassenaar

o

Handhaving parkeerbeleid (aanpak doordraaiers) De gemeente/handhaving
heeft toegezegd nauwer te gaan samenwerken met het centrummanagement.

Branche inverntarisatie
o

Inventarisatie branchepatroon en mogelijke leegstand in het
centrumwinkelgebied. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan
van aanpak gemaakt. Vier maal per jaar vindt rapportage plaats door de
branchecommissie, bestaande uit drie bestuursleden.

Communicatie
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o

Website.
De website is in de lucht (www.winkelsinwassenaar). Niet alle winkels hebben zich
aangemeld. De website wordt zoveel mogelijk in eigen beheer aangepast en
onderhouden. Voor ingrijpende wijzigingen hebben wij een contract met de
websitebouwer(Netrex).

o

Het versturen van maandelijkse digitale nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden zowel aan de winkeliers in het Ondernemersfonds als
aan de pandeigenaren in de BIZ verstuurd.

o

Social media (facebook, twitter, pinterest, instagram etc). Facebookpagina is
succesvol in de lucht, wordt goed bezocht. De Facebookpagina wordt
ondersteund met acties en introducties van winkeliers

o

Magazine (2x) Winkelen in Wassenaar
Twee maal (voor en Najaar) uitgave magazine winkelen in Wassenaar

o

Informatiebijeenkomsten voor participanten van de Stichting Centrum
management Wassenaar ( 1 maal per jaar) en een avond samen met de
pandeigenaren uit de BIZ (1x per jaar).
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Overleg en samenwerking met gemeente
o

Acht maal per jaar Economisch Overleg Wassenaar (EOW)
Het EOW heeft als doelstelling: het verbeteren van het ondernemersklimaat in
Wassenaar. Het verbeteren van dit ondernemersklimaat komt tot stand door
overleg tussen gemeente (wethouder en beleidsmedewerker) en
vertegenwoordigers van diverse economische doelgroepen, waaronder de
centrummanager.

o

Individueel overleg tussen centrummanager/bestuur met de Raad en het College

o

Zitting in het overleg tussen gemeente en bedrijfsleven over het opstellen van een
Roadmap Toerisme en Recreatie
Dit overleg moet resulteren in een gebiedsmarketingplan voor de omgeving
Wassenaar Voorschoten, waarbij we bouwen aan de groei van identiteit,
economie en recreatie/toerisme. Ons specifieke doel daarbij is zoveel mogelijk
gebruik te maken van de toeristen die naar dit gebeid komen en ze vervolgens
ook in het centrum te laten winkelen.

Promotie/evenementen
o

Koningsdag 2018, vrijdag 27 april
o De traditionele koffietafel
o Muziek op het evenementenplein
o Kramen voor de winkeliers

pag. 6

Centrum Wassenaar
Postbus 121
2420 AC Wassenaar
KvK: 271 96 377

site
tel
email
Bank

www.winkelsinwassenaar.nl
06 15098518
info@winkelsinwassenaar.nl
NL67RABO 0368 0765 04

Jaarplan 2018, versie oktober 2017

o

Puur Natuur Markt
Vanaf april tot en met oktober, iedere eerste zaterdag van de maand een Puur
Natuur Markt met biologische en streekproducten. Tijdens de markt is er muziek.

o

Sunsetmarket
Aan het einde van de zomervakantie houden de centrumwinkeliers een
zomersale. Vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur staan er ( verlichte) kramen met
zomeraanbiedingen en is er muziek
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o

Walk in Concerts in Wassenaar
Muziekweekend in combinatie met koopzondag
Muziek in alle koopstraten van het Wassenaarse centrum. Bandjes spelen overal
en gaan ook winkels in. Swinging Wassenaar. Het Wassenaarse centrum staat op
zaterdag zaterdag 1 en zondag 2 september volledig in het teken van Walk In
Concerts. In de middag presenteren winkeliers in diverse winkelstraten
muziek. Winkelen in het centrum van Wassenaar is altijd gezellig, maar dankzij
de muziek wordt het, tijdens de Walk In Concerts, nog aantrekkelijker om die
zondagmiddag in Wassenaar te gaan shoppen.
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o

Intocht Sinterklaas

De intocht van Sinterklaas op zondag is een succes. Ook in 2018 weer op
zondag, in combinatie met een koopzondag (zondag18 november)
o

Black Friday
Black Friday en het jagen op mooie aanbiedingen is een Amerikaanse traditie die
plaatsvindt op de vrijdag na Thanksgiving. De afgelopen jaren is deze trend
steeds meer naar Nederland komen overwaaien. Wij bieden alle
centrumwinkeliers die hieraan willen meedoen een platform en geven zoveel
mogelijk publiciteit via advertenties, persberichten, posters, social media en
aansluiting bij blackfridaynederland.nl.

o

4 Koopzondagen in december
In tegenstelling tot 2017 is, na evaluatie binnen het bestuur en peiling onder de
ondernemers, besloten de koopzondag in 2018 niet meer actief te promoten.
Anders zal dat zijn in december, in die maand zal de koopzondag 4 x
gestimuleerd en gepromoot worden door middel van advertenties, social media en
Kerst/Sintacties.
Zondag 2 december:
Zondag 9 december:
Zondag 16december:
Zondag 23 december
onderstaand)

o

Pietenband
Tafeldames
Muziek
kerstprogramma, incl. Kerstmarkt (zie

Kerstacties
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Net als in 2016 en 2017 organiseren we de Kerst Puur Natuur Markt in de Van
Hogendorpstraat. Er wordt gratis glühwein en chocolademelk geschonken door
hostessen en natuurlijk loopt er een vrolijke kerstman door het dorp. Het feest wordt
nog sfeervoller door het kerstkoor dat door het hele winkelgebied trekt, zowel op
zaterdag als zondag.
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