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Van: Erwin van Leeuwen, 0622 206 502, Wilrik Beijaard, 0611 599 504 (assistent winkelstraatmanager)
Beste ondernemers en overige betrokkenen in het Ebbingekwartier, bijgaand de 10de nieuwsbrief WSM waarin wij
jullie graag op de hoogte houden van onze werkzaamheden en de ontwikkelingen die spelen in jullie winkelstraten.

Acties Winkelstraatmanagement en nieuws per straat
Braderie Oude Ebbingestraat 21 september jl.
Over het algemeen is de braderie door de meerderheid van de deelnemende bedrijven in de straat als een succes
ervaren. Dit is gebleken uit een korte enquête die is afgenomen onder de acht deelnemers uit de straat. Uit de
enquête zijn tevens enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Om de braderie in 2013 tot een succes te maken
moeten we zorgen voor meer deelnemers en een betere publiciteit vooraf. Dit is door de deelnemers als
belangrijkste actiepunten ervaren. Ook is naar voren gekomen dat de fietser tijdens de braderie als hinderlijk zijn
ervaren. Wij gaan met het organiserende bedrijf Huurkraam in overleg om te kijken of er een mogelijke oplossing
bestaat om de overlast tegen te gaan.
Opening Open Lab Ebbinge 21 en 22 september jl.
De opening van het Open Lab Ebbinge en het evenemententerrein aan het Boterdiep is goed verlopen. De opkomst
was lager dan verwacht, dit schrijft het winkelstraatmanagement toe aan het ontbreken van een pakkende attractie
dan wel artiest. Ondanks het ontbreken van een publiekstrekker is het evenement tijdens deze twee opendagen
door circa 1.100 mensen bezocht. Aan de door de ondernemersvereniging georganiseerde puzzelwandeltocht
hebben weinig bezoekers deelgenomen. Ook de opgezette vervoerstocht via boten door de grachten van Groningen
was qua aantallen geen groot succes. Ondanks deze minpunten waren de reacties van de bezoekers overwegend
positief, zeker ook ten aanzien van de door ons opgezette activiteiten. Tevens wil het winkelstraatmanagement langs
deze weg iedereen bedanken die zich in heeft gezet voor het laten slagen van deze dagen.
Parkeergarage Boterdiep
Op dit moment zijn we samen met het parkeerbedrijf bezig om een nieuwe actie te organiseren. Deze actie bestaat
uit het laten maken van een couponfolder (zie de bijlage voor een voorbeeld). Het is de bedoeling dat winkeliers
hier in een korting aanbieden aan bezoekers die parkeren in de Boterdiepgarage. Alleen op vertoon van de
parkeerkaart is deze actie geldig. Het doel van deze actie is om ervoor te zorgen dat mensen van buiten de stad
bewust gaan kiezen om te parkeren in de Boterdiepgarage en dus starten met een dagje winkelen in het
Ebbingekwartier.
De folder zal binnen de regio worden aangeboden in o.a. tankstations gelegen aan de provinciale wegen en
snelwegen. De details van de actie worden binnenkort met het parkeer bedrijf besproken.
Oproep:
Mocht u als ondernemer de actie willen steunen en interesse hebben dan kunt u zich alvast aanmelden. Wij zien
uw aanmelding graag tegemoet dit geeft ons namelijk inzicht of het opstarten van deze actie überhaupt zinvol is.

Nieuwsbrief Winkelstraatmanagement

11
,
Stand van zaken Groenproject
We hopen het voor elkaar te krijgen om onze acht plantenbakken dit jaar nog te laten plaatsen. Procedureel gezien
valt het allemaal niet mee om het plan dat er al vanaf begin dit jaar ligt vast te laten stellen. Tevens is het moeilijk
om hier voor op een goed georganiseerde wijze geld voor vrij te krijgen, dit lijkt nu allemaal wel te gaan lukken.
Mocht er nieuws zijn omtrent de uitvoering van het groenproject dan wordt u hier uiteraard van op de hoogte
gesteld.
Goed nieuws wat betreft de zo gehete nietjes waar fietsen tegen gestald kunnen worden, deze zullen verdwijnen.
Voor bezoekers van de winkels in de Nieuwe Ebbingestraat is het mogelijk om op de stoep te parkeren, voor
bewoners bestaat er de mogelijkheid om de fiets te stallen in de zijstraten.
Tot slot, voor het pand waar de Expert gevestigd is, gelegen aan de Nieuwe Ebbingstraat 28-30 zal een formele laaden loszone gerealiseerd worden.
Stand van zaken kunstproject
Naast het groenproject dat voor een aangenamer verblijfsklimaat moet gaan zorgen is kunstenares Petra Koonstra
hard aan het werk met een kunstproject. Zij is bezig om twee grote lampenkappen en vier iets wat kleinere
lampenkappen te creëren. Het is de bedoeling dat de twee grote lampenkappen worden bevestigd aan de
bestaande lampen hangende in de Nieuwe Ebbingestraat. De vier kleinere lampenkappen worden bevestigd aan de
lampen in de Koren- en de Pijpstraat. Het doel van het project is om de Oost-West verbinding vanaf de Pijp en de
parkeergarage naar de Ebbingestraat en verder de wijk in te benadrukken. De precieze datum voor de ophanging is
nog niet definitief bekend. Eén ding is zeker, het wordt een blikvanger waardoor het winkelend publiek weer extra
zal genieten van ons Ebbingekwartier!
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