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Het bestuur van Nunspeet Onderneemt Samen komt iedere twee weken bijeen om allerlei zaken te bespreken. Graag 

houden we jullie op de hoogte van wat er zoal op de agenda staat. 

Correctie: 

De Nacht van Nunspeet zal op donderdag 25 augustus plaats vinden . 

• 
Ondernemersfonds 
gemeente Nunspeet 

Het Ondernemersfonds 

Het Ondernemersfonds is voor het centrum een belangrijk onderwerp; invoering ervan leidt namelijk tot vergroting van de 

vaste inkomstenstroom voor het centrum. Met dit extra geld kan het centrum verder verbeterd warden en kunnen er meer 

activiteiten en evenementen georganiseerd warden door NOS. Er komt voornamelijk meer geld binnen doordat het fonds 

grootwinkelbedrijven en landelijke filiaalbedrijven verplicht om te betalen. Nu betalen deze partijen meestal niets. 

Pandeigenaren en de gemeente doen ook mee in het fonds, zodat met z'n alien de schouders onder het centrum gezet 

wordt. 

Dinsdagavond 19 april zal er gestemd gaan warden over het Ondernemersfonds. 

Een aantal mensen vanuit de Bedrijvenkring Nunspeet is al enige tijd bezig om uitleg te geven over dit fonds. Zij laten van 

zich horen door het geven van presentaties, het bezoeken van ondernemers en informatie op te halen bij gemeentes die al 

met dit fonds werken. 
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Om door te kunnen pakken hebben ze de instemming van zoveel mogelijk ondernemers nodig.

Deze stemming bij NOS zal 19 april plaatsvinden.

Het is daarom belangrijk om op deze avond aanwezig te zijn. Deze avond is alleen voor NOS leden.

Wij nodigen ju/lie uit om dinsdagavond 19 april a/vast in je agenda te zetten. Inloop zal zijn vanaf 19.00 uur, in het Noord

Veluws Museum aan de Stationslaan.

Niet-leden krijgen op 24 mei de mogelijkheid om te stemmen, nadere praktische informatie hierover volgt nag. 

V 

Het Ondernemerscafe 

Iedere derde dinsdag van de maand is er Het Ondernemerscafe. Korn gezellig langs en praat bij met je collega's uit de 

straat en hoar hoe zij over dingen denken. Vooralsnog vindt dit plaats in Dorpsherberg De Roskam. Aanschuiven kan vanaf 

19.00 uur, consumpties zijn voor eigen rekening. 

Data voor de barrels in 2022: 

• 17 mei

• 21 juni

• 19 juli

• 16 augustus

• 20 september

• 18 oktober

• 15 november

• 20 december

In de maand april zal Het Ondernemerscafe vervallen in verband met de stemming voor het Ondernemersfonds op 19 april. 

Eduard Plate City Manager 

In de rol van centrum manager komt Eduard Plate ans het komende jaar versterken. Dit is mogelijk gemaakt door een 

subsidie van de provincie Gelderland. Eduard richt zich op het verankeren van de geldstroom voor centrumverbetering, 

door oa. uitbreiding van subsidieverstrekking en het professioneel maken van centrum management. Verder ondersteunt 

Eduard ans bij het bedenken van digitale lokale initiatieven, waarbij we ans richten op een digitale cadeaukaart. Welkom 

Eduard ! Eduard werkt een dag per week bij ans en heeft een werkplek in het oude postkantoor aan de Laan. 
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Eibertjes Zomermarkten 

Zeldzaam Mooi zal dit jaar de Eibertjesmarkten (zomermarkten) organiseren, om de kwaliteit van onze markten te 

verhogen. Om de kwaliteitsverbetering uit te stralen en om in de communicatie onderscheidender te zijn is de naam 

gewijzigd in Eibertjes Zomermarkten. Ten aanzien van condities voor kraamplaatsing en kraamhuur zijn we nag in overleg. 

We laten jullie dit zo spoedig mogelijk weten ! 

Input voor het centrum? 

Spreek je straathoofd erop aan als je een goed idee hebt voor ans centrum, je met vragen zit of zaken wil doorgeven voor 

de lief en leed commissie. Nag even om het geheugen op te frissen .... 

• Roelie van Roelie Stoer Wonen

• Fred Vergoessen van Pearl

• Henk van de Pol van Van de Pol Mode

• Artie van Artie

• Brenda van Hebbes

• Gerhard van Bij Frans

Zij zijn er niet alleen voor onze leden maar voor iedere ondernemer in het centrum. 

Het volgende straathoofdenoverleg zal op dinsdag 12 april zijn. 

Filmpjes website 

Heb jij al een leuke film over je bedrijf en staat die nag niet op de website van Nunspeet Onderneemt Samen? Dan kan je 

die sturen naar info@nunsReetonderneemtsamen.nl 
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Brenda van Hebbes zal er zorg voor dragen dat de film op de onze site komt te staan zodat we meer zichtbaarheid kunnen

creeren voor jouw bedrijf.

En waar zijn wij nog meer mee bezig? 

Wij schuiven aan bij een aantal commissies om onze visie over te brengen en op de hoogte te blijven van de plannen voor 

ons centrum en van onze gemeente. 

Dit zijn onder andere: 

• Adviescommissie Nunspeet uit de Kunst

• Centrumcommissie

• TROP Toeristisch Recreatief Overleg Platvorm

• Economisch platform

• Overleg de Kop van de Veluwe

Daarnaast zijn wij aanwezig geweest bij de commissievergadering Evenementenbeleid gemeente Nunspeet 2022, praten 

wij mee over de herinrichting van De Koppen van De Dorpsstraat, denken we mee over een markeringspunt aan de A28 en 

zijn we bezig met het ontwerp van een plattegrondje voor het centrum. 

De ondernemers van Nunspeet maken samen het verschil! 

Zien we jullie op 19 april? 

Cor Bouw 

Henk-Jaap van der Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Brenda de Bruin 

Anton Hop 

Anna Frens 
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NlJNSPEET ONDERNEEHT S!IHEN 

www.nunspeetonderneemtsamen.nl 

bestuur@nunspeetonderneemtsamen.nl 

Nunspeet Onderneemt Samen 

p/a Dorpsstraat 39 

8071 BX, Nunspeet 

0 
Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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