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Inleiding
Dit is de derde nieuwsbrief. Tevens de uitnodiging voor de borrel van aanstaande vrijdag in de Toeter. Het
is vooral een voortgangsnieuwsbrief geworden. Veel leesplezier en tot vrijdag.

Borrel
Vrijdag 28 oktober
om 17.30 uur
in de Toeter
Voortgang werkgroepen
Groen en kort parkeren
Deze werkgroep is twee maal bijeen gekomen en het wachten is nu op de eerste ideeën van de
gemeente. We gaan voor bomen, extra stroken kort parkeren en laag groen. Tevens pakken we het fiets
parkeren aan. Ons idee is veel meer fiets parkeerplaatsen te creëren in de zijstraten en een beter
handhavingsbeleid van de gemeente.
De winkeliers worden vertegenwoordigd door Isabel van Sporteloptiek en Wout van Ekoplaza. Ook de
bewonersvereniging Hortusbuurt praat mee om het geheel in een bredere context te plaatsen.
Vrijdag horen jullie hier meer over!!

Marketing
Ik doe deze werkgroep alleen met Michael van De Jongens Doornbos (bij gebrek aan meer
belangstelling!!!!). Vrijdag presenteren we jullie onze voorstellen. Die betreffen een boekje/folder voor het
Ebbingekwartier en een actie in samenwerking met het parkeerbedrijf. Ondernemers zullen dit moeten
betalen, maar het zal alleen goed werken als het collectief gebeurt.
!!
Op www.ikonderneemhet.nl kunnen ondernemers hun bedrijf presenteren, online zakendoen en alle
informatie over ondernemen in Groningen op één plek vinden. De webportal combineert de dynamiek van
social media als Facebook en Linkedin met het gemak van een website. Zodra ondernemers zich hebben
aangemeld biedt de portal ondernemers alle mogelijkheden om hun bedrijf op de kaart te zetten!
Henriete Veenstra van Onderneem’t en ik proberen z.s.m. ook alle Ebbingekwarier-ondernemers aan
elkaar te koppelen zodat ze in een apart Ebbingekwartierportal met elkaar nieuws kunnen uitwisselen.
Verder is er een vergunningsaanvraag binnen de gemeente gedaan om in de Korenstraat een spandoek
met de tekst “Welkom in het Ebbingekwartier” te mogen ophangen. Wanneer bezoekers van de
boterdiepgarage via de voetgangersuitgang naar buiten komen zien zij dit spandoek hangen. Hierdoor
moeten meer mensen hun weg weten te vinden naar de Nieuwe Ebbingestraat.
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Zoals bij velen van jullie waarschijnlijk al bekend is wordt er door meerdere ondernemers regelmatig
geadverteerd in de gezinsbode. Wij willen dit medium gaan inzetten om in samenwerking met zowel jullie
ondernemers alsmede het parkeerbedrijf Groningen de parkeeractie en marketing van het
Ebbingekwartier onder de aandacht te brengen. Hierover meer tijdens de borrel!

Opening Albert Heijn woensdag 16 november
Op woensdag 16 november is het dan eindelijk zover! Op die dag zal de Albert Heijn haar deuren openen
in de Nieuwe Ebbingestraat en wel op nummer 73. Wij hopen dat met de komst van Albert Heijn dit deel
van de Nieuwe Ebbingestraat een boost zal krijgen. Wij hebben in onze vorige nieuwsbrief een oproep
gedaan om tot een gezamelijke actie te komen, maar daar heeft niemand op gereageerd.
Wij roepen nogmaals alle winkeliers op van de openingsdag een actiedag te maken. Dat kan individueel,
maar dat kan ook gezamenlijk. Wij hebben aangeboden dit, waar nodig, te coördineren. Winkeliers die iets
gezamenlijks willen doen kunnen zich dan ook via de mail bij ons aanmelden. Dan steken we volgende
week de koppen nog even bij elkaar en maken er een leuk programma van.
Wilt u reageren?
Dan kunt u contact op nemen met;
Erwin van Leeuwen
Tel:
06-22206502
E-mail: lelionvastgoedadvies@gmail.com
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