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Voorwoord
In de zomer van 2019 is een proces op gang gekomen om, gevoed vanuit de ondernemers, als
bestuur van de stichting Centrummanagement Cuijk te komen tot een nieuwe lange termijnvisie. Dit
document is hiervoor de basis. Uiteindelijk leidt dit tot een proces, waarbij de visie als een “living
document” actueel gehouden wordt. Een centrum houdt altijd uitdagingen om toekomstbestendig te
blijven. De thematische indeling van deze visie dient als een vaste leidraad voor alle betrokken
partijen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het centrum van Cuijk.
Op het moment van definitief maken van dit basisdocument woedt de corona crisis in al haar
hevigheid. Het heeft ervoor gezorgd dat onze korte termijnplannen fors aangepast moeten worden
en de gevolgen van deze crisis zijn nog volstrekt onduidelijk. En juist nu is deze lange termijnvisie een
belangrijk houvast. De zes thema’s bieden een integrale kapstok om de benodigde richting van de
samenwerking te duiden.
De visie is tot stand gekomen in een goede afstemming met gemeente Cuijk die in dezelfde periode
haar Centrumvisie uit 2015 heeft geëvalueerd. De centrumvisie, evaluatie en onze lange termijnvisie
vullen elkaar op onderdelen aan en zorgen voor duidelijker beeld van verantwoordelijkheden. Zo
neemt ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid een aandeel in de ontwikkeling van ons mooie
centrum. Uiteraard valt of staat de verwezenlijking van de visie met zowel inzet van vrijwilligers als
ook met de ter beschikking zijnde financiën.

Jozèf Rutten, voorzitter Stichting Centrummanagement Cuijk
1 juni 2020
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Thema 1: Promotie
Consumenten en toeristen trekken en binden
Doel van onze promotie: bestaande consumenten behouden, aantrekken nieuwe consumenten en
meer toeristen naar het centrum van Cuijk zien te krijgen.
De promotie van het centrum zal dienen te worden uitgebreid en gekoppeld aan alles wat het
centrum heeft te bieden. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking op promotioneel gebied met
zoveel mogelijk organisaties, die kunnen bijdragen aan een levendiger centrum.
Cuijk centrum zal zich op de kaart zetten door allerlei onderwerpen en activiteiten, waarbij niet
alleen het Romeinse verleden naar voren gebracht zal moeten worden.
Door deze koppeling van krachten op promotioneel gebied moeten zowel de Cuijkse inwoners, de
regionale inwoners en vooral ook de toerist in een oogopslag kunnen zien dat er een bruisend Cuijk
is, waar het goed toeven is.
De financiering van deze promotie zal door de deelnemende partners, vastgoedeigenaren,
ondernemers, gemeente, cultuur- en sportinstellingen, subsidiëring en andere organisaties/doelen
moeten gebeuren.
Clemens Binkhorst, aanspreekpunt en kartrekker namens bestuur Centrummanagement Cuijk
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1. 1. Inventarisatie samenwerkende organisaties
Binnen het centrum zijn allerlei instellingen en organisaties actief die allen op hun eigen wijze
bijdragen aan een druk centrum. Hierbij valt te denken aan zowel gemeentelijke, zakelijke, culturele,
sportieve, enz. organisaties. Al deze partijen werken op hun eigen manier aan hun promotie. Te
denken is hierbij o.a. aan: Cuijk Doet, gemeente Cuijk, stichting Cultuur Recreatie en Toerisme (CRT),
Regionaal Bureau Toerisme (RBT), Culturele Hart Cuijk (CHC), Vierdaagse Comité, Elfkroegentocht en
andere instellingen
Het doel is nu om tot een koppeling te komen van deze instellingen v.w.b. het Cuijkse centrum.
Daarvoor zullen we eerst moeten inventariseren welke organisaties actief zijn binnen het centrum,
die bijdragen aan een levendiger centrum.
Voor het Centrummanagement ligt hier een zeer belangrijke taak weggelegd om als spil te gaan
fungeren en om te zorgen dat de hoofdzaak goed in de gaten gehouden wordt: Cuijk centrum
Daarnaast moet onderzocht worden of het mogelijk is om een samenwerking aan te gaan met
centrummanagement of ondernemersverenigingen binnen de nieuwe gemeente land van Cuijk

1.2. Bepaling verschillende doelgroepen
Om de consument zo goed mogelijk te benaderen zal men moeten kijken hoe we deze en op welke
manier het best kunnen bereiken.
Bezoekers aan het centrum kun je natuurlijk in allerlei groepen verdelen: leeftijd,
bestedingsvermogen, interessegebied, verblijfplaats, mobiliteit, enz. Aan de hand van deze gegevens
zal men moeten kijken hoe men deze consument het beste kan benaderen. Ook zal onderzocht
dienen te worden welke doelgroep het Cuijkse centrum het meeste profijt biedt, zodat de financiële
middelen ook op een goede manier kunnen worden ingezet.
Deze promotie zal via allerlei kanalen dienen te worden uitgevoerd, waarbij te denken is aan o.a. :
Website, div. social media, digitale bebording bij toegangswegen, advertenties en redactioneel in
kranten, flyers, beursstands (RBT), actief benaderen bezoekers aan Cuijk tijdens grote evenementen,
enz.
Een voorbeeld van een doelgroep kunnen de nieuwe inwoners van Cuijk zijn. Hiervoor zijn inmiddels
welkomstpakketten ontwikkeld, die door elk nieuw huishouden gratis af te halen zijn. Hierin zijn
naast informatie over centrum Cuijk en zijn ondernemers ook enkele kleine cadeautjes opgenomen.

1.3. Bepaling “kleurtje” Cuijk
We kunnen Cuijk een onderscheidend “kleurtje “ geven t.o.v. de ons omringende dorpen.
Zeker in de toekomst waarbij er 1 gemeente in het land van Cuijk ontstaat is het belangrijk om je te
kunnen profileren.
Momenteel wordt gedacht aan o.a. : Gastvrij, uitnodigend, gezellig, compleet, Cuijk entertaint,
sfeervol Cuijk, keigoed Cuijk, e.d. Deze termen geven een uitnodigende sfeer aan voor iedereen.
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Er zal nog bepaald moeten worden hoe dit “kleurtje” vorm moet krijgen in de promotionele
activiteiten (zie ook stap 5).

1.4. Inzetten Romeins verleden
In samenwerking met de gemeente en diverse culturele instellingen zullen we onze unieke
eigenschap van een Romeins verleden moeten uitdragen. Dit zal zeker kunnen bijdragen aan meer
toeristisch bezoek aan het Cuijkse centrum.
Het in beeld brengen van dit Romeins verleden beschouwt het Centrummanagement niet tot haar
taak. Het centrummanagement is van mening dat het uitdragen en het in beeld brengen van het
Romeinse verleden groot van opzet moet zijn om voldoende toeristen naar Cuijk te trekken.
Er kunnen en zullen activiteiten door CM ontwikkeld worden als er, op welke manier dan ook, dit
verleden zichtbaar is gemaakt.

1.5. Ontwikkelen huisstijl en collectief beeldmerk
Momenteel heeft elke organisatie een eigen huisstijl. Dit zal ook zeker zo blijven. Maar als we tot een
samenwerking kunnen komen met andere organisaties binnen het Cuijkse centrum is het zaak dat we
deze gezamenlijkheid ook uitdragen. Hierbij zou het Cuijkse kleurtje (1.3.) mogelijk leidend kunnen
worden. Misschien is het goed om ook een soort icoon of beeldmerk te ontwikkelen dat aansluit op
deze gezamenlijkheid en op elke promotionele uitdraging van alle partijen zichtbaar kan zijn. Bij
digitale media is het dan tevens mogelijk om door op dit icoon te drukken meteen op de
samenwerkende website te belanden. Dit zou ook op elke website van de ondernemers mogelijk zijn,
zodat er zoveel mogelijk een positief beeld van Cuijk ontstaat waardoor bezoekers worden verleid
om naar het centrum te komen. Denk daarbij aan de Romeinse Stier uit de RBT-reclame of een
Romeinse krijger

1.6. Gemeenschappelijke digitale media
Vrijwel elke organisatie en ondernemer heeft zijn eigen website (enkele voorbeelden zijn
Centrummanagement met cuijk.nu, CRT met agendacuijk.nl, gemeente Cuijk met cuijkdoet.nl, CHC
met cultureelhartcuijk.nl, Maasburg met maasburgcuijk.nl, enz.). Daarnaast zijn er een aantal actief
op social media (zoals cuijkverrassend, winkelen in cuijk, cultuur in cuijk, enz). Bijna geen van allen
geven een totaalbeeld van het centrum van Cuijk en de daar aanwezige organisaties, bedrijven,
evenementen en activiteiten.
Om de consument/toerist in een oogopslag duidelijk te maken dat het centrum van Cuijk zeer de
moeite waard is om te bezoeken, voor het Romeinse verleden, verscheidenheid aan winkels, gezellig
centrum met veel horeca, allerlei evenementen of om welke reden dan ook, is het beter om dit
middels één centrum omvattende website duidelijk te maken. De eigen websites van elke organisatie
kunnen uiteraard blijven bestaan.
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Naast deze Cuijkse website is het uiteraard van belang om ook een gemeenschappelijk social media
kanaal op te zetten, gekoppeld aan deze website. Het blijft natuurlijk goed dat de bestaande social
media kanalen in stand blijven.
We moeten zien te bewerkstelligen dat er kruisbestuivingen plaatsvinden bij het bezoeken van deze
websites en social media kanalen.
Wellicht is het goed om aanbiedingen van winkels in gedoseerde mate dagelijks wisselend ook te
laten verschijnen op deze website om de aantrekkelijkheid en bezoekersfrequentie op te voeren. Dit
vergt echter veel onderhoud en bereidheid van de ondernemers om hier langdurig invulling aan te
geven.
Bovenstaande zal naast de energie om er mooie, doelmatige en sfeervolle digitale informatiebron
van te maken ook financieel een inspanning gevraagd worden, die door veel partijen gedragen dient
te worden, omdat kwaliteit ook veelal gepaard gaat met hogere kosten. De opzet en het onderhoud
zal door een professioneels bureau dienen te worden gebeuren. Naast de eenmalige kosten voor de
opzet zullen er ook jaarlijkse kosten zijn i.v.m. het actueel houden, optimalisatie voor zoekmachines
(SEO), projectbegeleiding en programmatuur, enz. Onderzocht kan worden of er mogelijk kosten
kunnen worden terug verdiend door advertorials.
De nieuwe opzet moet sfeer en beleving uitstralen die de online bezoekers enthousiast maakt om
het Cuijkse centrum te bezoeken.

1.7. Vormen van een redactie
De hele opzet van één gemeenschappelijk digitaal media beleid staat of valt bij de actualiteit van dit
gebeuren.
Hiervoor zal een redactieteam moeten worden gevormd, bestaande uit personen uit alle
meewerkende organisaties. Deze personen dienen goed ingevoerd te zijn in de organisatie die zij
vertegenwoordigen en ook in het gebruik van de digital media en het enthousiast kunnen beschrijven
van de activiteiten van de door hem of haar vertegenwoordigde instellingen. Ook zulle deze teksten
zoveel mogelijk gekoppeld moeten zijn aan aantrekkelijke beelden.
Daarnaast zal een SEO deskundige mee moeten kijken om te zorgen dat we hoog zichtbaar blijven bij
de zoekmachines.
Zowel de inwoners van het land van Cuijk als de toerist zullen op makkelijke wijze informatie moeten
kunnen vinden die van hun gading is en hen, door de aantrekkelijkheid van een bruisend Cuijk, doen
besluiten om naar het centrum van Cuijk te gaan.

1.8. Afstemmen en verdelen promotionele middelen en opzetten promotionele
activiteiten
Alle organisaties die mee willen gaan in deze gezamenlijke aanpak zullen ook in meer of mindere
mate bij moeten dragen in de kosten. Hiervoor zal een verdeelsleutel bedacht moeten worden die
door allen gedragen kan worden.
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Elke organisatie beschikt over een budget en zal de belangrijkheid van deze samenwerking moeten
inzien en derhalve een gedeelte van het budget hiervoor beschikbaar willen stellen.
Daarnaast is het zaak dat elke organisatie activiteiten ontplooit die in het centrum worden gehouden
en die gepromoot worden door de nieuwe opzet.
Het is tevens van belang dat de activiteiten op elkaar worden afgestemd zodat er geen
concurrerende evenementen of andere acties samen vallen. Er is behoefte aan agenda coördinatie.
Zie ook 2.3. bij het thema Evenementen.

1.9. Promotie Cuijkse cadeaubon
Zowel de Cuijkse cadeaubon als de Cuijkse culinaire bon zijn een pracht middel om bestedingen
binnen Cuijk te houden.
Noch de winkelier, noch de horeca gelegenheid heeft kosten aan het innen van de bonnen. Mede
daarom worden deze bonnen door bijna elke ondernemer geaccepteerd.
Door deze algemene acceptatie is het zaak om deze bonnen te promoten bij het grote publiek, maar
zeker ook bij de grotere bedrijven en instellingen. Vooral tegen het einde van het jaar als de
kerstpakketten en relatiegeschenken weer worden uitgedeeld zou het mooi zijn als hier ook Cuijkse
bonnen voor worden gebruikt.
Vanuit het Centrummanagement dient daarom een promotiecampagne te worden opgezet om dit te
bewerkstelligen.

1.10. Signing in het centrum
Als bezoekers eenmaal in het centrum zijn is het goed om hen te wijzen op de aanwezige bedrijven,
instellingen, cultuurlocaties, parkeervoorzieningen (24 uurs), pinautomaten, toiletlocaties, enz. in het
centrum en waar zij zijn gevestigd.
Deze signing is voornamelijk bedoeld voor bezoekers van buiten Cuijk en de nieuwe bewoners van
Cuijk. Vooral toeristen zullen langer aan Cuijk gebonden zijn als ze hierdoor op bedrijven, culturele
instellingen en voorzieningen worden verwezen, waarvan ze op het eerste gezicht geen weet hadden
dat Cuijk dit te bieden heeft
Dit is o.a. mogelijk door plattegronden en bewegwijzering, maar wellicht zijn hiervoor ook andere
middelen voor te bedenken die effectief kunnen werken (bijv. posters in leegstaande panden?)
Middels een schouw is het mogelijk om te zien waar en welke vorm van signing gebruikt zou kunnen
worden.

Andere mogelijkheden zijn bijv. placemets en bierviltjes bij de horeca en een folder à la RBT met
hierin de winkels, horeca, cultuurlocaties, parkeer- en overige voorzieningen. Deze folder zou bij alle
hotels, B&B’s, campings, enz. in de wijde omgeving moeten worden neergelegd.
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1.11. Duurzaam
Door de actualiteit van de opwarming van de aarde is het wellicht een mogelijkheid om mensen
bewuster te laten winkelen. Veel mensen bestellen artikelen op internet, maar internet bestellingen
zijn vaak niet duurzaam. Misschien zijn mensen wat meer te overtuigen van dit standpunt.












Pakketjes heen en weer sturen (in de mode wordt ± 50% teruggestuurd)
In de ramsj gooien van terug gestuurde artikelen, mede door beschadigde verpakking
en/ of vernietiging van deze artikelen
Verzendbonnen, stickers, retourbrieven enz.
Verpakking, vaak inefficiënte grote dozen met vulmiddel, zoals plastic bubbels, die weer
worden weggegooid.
Grote webshops maken geen winst, ze willen alleen marktaandeel; ze dragen ook niets
bij aan de gemeenschap
Als een artikel (defect o.i.d.)moet worden opgehaald is er nog meer verontreiniging.
Dataopslag vraagt veel energie, klantgegevens, bestelling, afleverdata,
e-mails die worden gestuurd (bevestiging en waar is je pakketje soms 3x) enz.
Vaak moeten pakketjes worden opgehaald bij servicepunten nadat een besteller al aan deur is
geweest: nog meer kilometers

Dit is zeker een landelijk, danwel mondiaal probleem, maar het kan geen kwaad om de inwoners van
Cuijk bewuster te maken, zonder meteen belerend te zijn. Hiervoor moet een passende formule
gevonden worden.
Uiteraard is het opbouwen van een goede en persoonlijke band met de consument een betere
investering om hem of haar aan Cuijk te binden. Hierdoor ontstaat het funshoppen.

1.12. Conversie van evenementen
Tijdens diverse evenementen in Cuijk zijn er zeel veel bezoekers. Te denken valt hierbij aan o.a. de
Vierdaagse en de Elfkroegentocht, maar ook de schouwburg, Ebben Inspyrium en vrije markt. Veel
van deze bezoekers zijn eenmalig in Cuijk zonder te weten wat Cuijk verder te bieden heeft.
Op een of andere manier moeten we proberen deze potentiele consumenten duidelijk maken dat
Cuijk heel wat te bieden heeft en ze aan Cuijk proberen te binden. Dit zou o.a. mogelijk zijn via flyers
of digitale borden, maar waarschijnlijk zijn er ook andere vormen van promotie te vinden die
effectiever werken. Om hiervoor een geschikt medium te vinden is de samenwerking met alle
centrumorganisaties een geweldige pré. Bij evenementenbezoekers is het vooral van belang om ze
een concrete trigger te geven om op korte termijn weer naar Cuijk te komen. Alleen een flyer met
welke winkels er zijn is onvoldoende. Een tegoedbon die binnen enkele weken gebruikt moet worden
en een agenda met eerstvolgende evenementen werkt wellicht wel.
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Thema 2: Evenementen
Samen werken aan een bruisend en gezellig centrum
Het centrum geeft met activiteiten voor haar doelgroepen extra redenen om consumenten te laten
kiezen voor een bezoek. Er worden ‘winkelondersteunende’ activiteiten gehouden en er wordt ook
ruimte geboden aan activiteiten die het centrum als evenemententerrein gebruiken. De activiteiten
die gepland worden sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan en worden ingepast in de promotie van het
centrum. Ondernemers onderkennen het belang van de activiteiten, houden er rekening mee en
profiteren optimaal van de consumenten die op de activiteiten afkomen.
Er vindt nadrukkelijk afstemming plaats tussen ondernemers, cultuursector en
evenementenorganisaties. De weekmarkt hoort daar ook bij. De wisselwerking tussen evenementen
en promotie is sterk. Dit zorgt ook voor een bundeling in de activiteitenpromotie/agendapublicatie.
Bezoekers van activiteiten zijn bovendien een interessante doelgroep om te stimuleren na het
evenement terug te komen naar het centrum.
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2.1. Winkelondersteunende acties
Het centrummanagement heeft reeds ingezet op het opleuken van de zaterdagen in de
zomermaanden. Van april tot september zullen de zaterdagen zoveel mogelijk opgeleukt worden met
muziekgroepen die het winkelen aangenamer maken. De middelen voor deze acties zijn beschikbaar
via de begroting vanuit centrummanagement.
De centrumondernemers hebben enkele jaren geleden tijdens de ledenvergadering gekozen om zo
min mogelijk koopzondagen te organiseren. De koopzondagen die nog georganiseerd worden zijn
Cuijk Keigoed, Sinterklaas en Kerstmis. Op dit moment (2020) loopt er nog een verzoek tot
modekoopzondagen in voor-en najaar. Hiervan is de betrokkenheid op dit moment vooral te vinden
bij de modezaken.
Overige grote centrumactiviteiten zijn carnaval (kroegentocht), Foodtour, Cuijk Keigoed, de
vierdaagsefeesten, Cultuur aan de Maas, de kermis en het midwinterweekeind. Tijdens deze
evenementen wordt er met name samenwerking opgezocht met de horeca. Deze evenementen
hebben geen winkelondersteunend doel maar wel promotioneel in de zin van “Cuijk op de kaart”.
Bij het plannen van de winkelondersteunende acties moet nadrukkelijker aansluiting gezocht worden
met de agenda’s van de culturele organisaties, incl. de bioscoop. Optioneel ook de schouwburg (zie
stap 3). Om deze reden zou de gemeente alle aanvragen voor een evenement door moeten spelen
aan het Centrum Management of op andere wijze vergunning aanvragers in contact brengen met het
Centrum Management. Er kan echter ook meer beroep gedaan worden op deze organisaties voor
invulling van acties. Daarnaast wordt de communicatie/promotie verder opgeschaald, inclusief de
informatievoorziening naar ondernemers en hun medewerkers.
Begeleiding vanuit centrummanagement vraag vrijwilligersinzet. Het centrummanagement vraagt
hiervoor aandacht en inzet van haar deelnemers. Externe inhuur van begeleiding of vrijwilligers van
buiten het centrum management in de vorm van scouting zijn wenselijk voor winkelondersteunende
acties.
Actie

Bestuur centrummanagement blijft verder inzetten op professionaliseren acties.

2.2. Randvoorwaarden grote evenementen
Het centrum wordt nu al gebruikt voor grote evenementen. Grootschalige evenementen zorgen op
de dag zelf veelal voor extra omzet in horeca, terwijl een combinatie met winkelbezoek vaak minder
is. Toch zijn grote evenementen voor alle ondernemers van het centrum van belang: de grote
aantallen bezoekers hebben op dat moment aandacht voor het centrum en dat publiek moet op dat
moment gestimuleerd worden om terug te komen naar de winkels van het centrum. Bovendien is de
extra omzet van evenementen voor de horeca ook een belangrijke basis voor bestendiging van het
horeca aanbod en daarmee ook voor het totale aanbod van het centrum. En uiteindelijk wordt het
centrum ook middels grote evenementen extra “op de kaart gezet” als de locatie in de promotie
duidelijk naar voren komt.
2.2.1. Deelnemen/bijdragen grote evenementen
Bij het organiseren van grote evenementen komt echter ook veel organisatie kijken.
Vergunningseisen zijn fors, financiële vraag eveneens en het beslag op vele vrijwilligers is groot.
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Gezien de belangen van het centrum is het ondersteunen van grote evenementen door bijv. de
gemeente zeker gewenst en zal er per evenement gezocht moeten worden naar (financiële en
organisatorische) mogelijkheden. Dit vergt per evenement ten minste een vertegenwoordiger vanuit
het centrummanagement in de organisatie.
Actie

Vertegenwoordiger namens centrummanagement in grote evenementen.

2.2.2. Organiseren grote evenementen
Tegelijkertijd is er de mogelijkheid voor externe partijen om in het centrum ook grote (nieuwe)
evenementen te organiseren zoals nu al het vierdaagsefeest en de kroegentocht. Belangrijk is dat de
gemeente aanvragen die bij hen binnen komen die betrekking hebben op het centrum direct melden
aan de centrummanager zodat deze contact op kan nemen met de betreffende organisatie om te
komen tot een goede samenwerking / afstemming.
Het gaat in veel gevallen niet specifiek om winkelondersteunende evenementen maar om
evenementen waarbij met name horeca een belangrijke rol speelt. In de organisatie zal ten aller
tijden in het eerste jaar of de pilot fase een vertegenwoordiger vanuit het horecacollectief bij
betrokken zijn.
Actie

Centrummanagement neemt het initiatief na melding gemeente of indien zelf al benadert om
tot een samenwerking met de externe organisatie te komen zodat tijdig vanuit het centrum
de juiste personen betrokken kunnen zijn.

2.3. Afstemming agenda’s en promotie
Elke omgeving kent een eigen dynamiek in de planning van activiteiten en evenementen. In Cuijk zijn
een aantal belangrijke agenda’s. Schouwburg, Gemeentelijke planning van
activiteiten/werkzaamheden, Cultuurstraat en de Jaarplanning van centrummanagement.
De centrummanagement-agenda moet afgestemd worden aan de hand van zoveel mogelijk partijen
die in (of bij) het centrum een programma van activiteiten of evenementen aanbieden. Tevens moet
rekening gehouden worden met grote sport events die mogelijk veel publiek ontnemen. Denk hierbij
aan EK of WK voetbal. Dit is overigens ook een kans om publiek naar het centrum te trekken in de
vorm van een activiteit.
Alle evenementen moeten ten aller tijden ook bij TIP (Tourist Information Cuijk) bekend zijn.
Alle partijen moeten bekend raken met de agenda-dynamiek van de anderen en gezamenlijk naar
meer aanknopingspunten zoeken. Daarbij moet de gemeente, als vergunningverlenende partij, ook
betrokken zijn. Bij afstemming van de agenda moet niet alleen gezocht worden naar mogelijkheden
om elkaar te versterken, maar er moet ook voorkomen worden dat activiteiten elkaar hinderen. Lang
niet alles versterkt elkaar en twee dezelfde activiteiten kunnen elkaar in bezoekersaantallen “pijn
doen”.
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Actie

De centrummanager heeft jaarlijks tenminste één keer een agenda overleg met de diverse
organisaties het TIP-kantoor en de gemeente en neemt de uitkomst mee in de jaarplanning
centrum. De centrummanager is aanspreekpunt richting de diverse partijen vanuit het
centrum om elkaar gedurende het jaar te blijven informeren.

2.4. Online agenda publicatie
Informatie over activiteiten en evenementen in het centrum (en de rest van de gemeente) zijn
gefragmenteerd en verspreid te vinden op internet. Via de afstemming van de agenda’s (stap 3)
moet er ook een soort integraal agendabestand ontstaan van voorstellingen, optredens,
winkelondersteunende acties en evenementen.
Op dit moment is de agenda van het RBT de meest centrale agenda en deelbaar op eigen websites.
Centrummanagement publiceert een gefilterde agenda van RBT voor de gemeente Cuijk met tevens
de keuze om de agenda van het hele land van Cuijk te bekijken.
RBT verspreid alle evenementen via haar eigen diverse social media kanalen. Centrummanagement
moet deze agenda informatie ook kunnen delen en verspreiden via hun media kanalen en zal deze
ook aanleveren bij het CRT ten behoeve van hun agenda’s.
Het uiteindelijke doel is om tot een centrale, alles omvattende agenda te komen, waarin duidelijk de
centrum activiteiten en evenementen zijn aangegeven.
Actie

Continuïteit van het gezamenlijk delen/verspreiden van agenda informatie waarborgen in
werkgroep.

2.5. Weekmarkt en samenwerking
De weekmarkt is enerzijds een wekelijks evenement voor het centrum en anderzijds een verzameling
ondernemers die in een bijzondere branchering voorziet. Met de weekmarkt als een wekelijks
evenement wordt dit proces vanuit de centrumontwikkeling geplaatst onder het thema
evenementen en agenda.
2.5.1. Nieuwe weekmarktopstelling
Er zal gekeken moeten worden naar de opstelling van de weekmarkt i.v.m. de herinrichting van het
centrum. Vervuiling is niet wat we willen op de ‘nieuwe stoep’, maar ook is verkeershinder, lees
afsluiting van straten niet wenselijk. Er moet een juiste en natuurlijke doorstroming van en naar de
diverse winkelgebieden ontstaan. Dit hele proces vraagt om afstemming tussen
weekmarktondernemers, horeca, winkeliers en gemeente (o.a. markmeester en herinrichting
openbaar gebied).
Actie

De nieuwe weekmarktopstelling moet vóór de nieuwe inrichting effectief zijn. Die prioriteit
moet helder worden nagestreefd. De vertegenwoordiger vanuit centrummanagement krijgt –
als trekker van het thema – deze opdracht mee naar de werkgroep van de weekmarkt. N.B.
de herinrichting van het Louis Jansenplein – met de nieuwe weekmarkt als belangrijke
voorwaarde – valt onder het thema 5. Ruimtelijk programma.
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2.5.2. Weekmarktpromotie
De weekmarkt hoort integraal opgenomen te zijn in de activiteitenagenda van het centrum. Het is de
enige activiteit die wekelijks in de openbare ruimte plaatsvindt en is ook een trekker voor bezoekers.
Weekmarkten hebben bovendien veelal een eigen promotiebudget. Door de agenda (en -promotie)
van het centrum te koppelen aan of af te stemmen met de weekmarkt promotie is een versterking
mogelijk. Het is daarom wijs om als centrummanagement bij het weekmarktoverleg aan te sluiten- of
vanuit de activiteitencommissie (voorkeur) of vanuit de promotiewerkgroep. Aangezien het vaak
drukker is in het centrum is het goed om ook met de openingstijden van winkels en vooral horeca
meer aan te sluiten op de tijden van de weekmarkt.
Actie

De centrummanager of zijn contactpersoon vanuit de werkgroep afvaardigen voor onderlinge
afstemming in acties en promotie. N.B. Deze vertegenwoordiger moet los opereren van de
belangenbehartiging van ondernemers aan het Louis Jansenplein.
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Thema 3: Aanbod en concentratie
Creëren van een gevarieerd en aaneengesloten winkel/horeca gebied
Om in het Centrum tot een optimaal verblijfsklimaat te komen voor zowel consument, toerist en
bewoner dient het aanbod van winkels, horeca en diensten waaronder ook vallen de musea,
Bioscoop, Bibliotheek en Schouwburg goed op elkaar afgestemd te zijn. Niet alleen in Cuijk maar
bijna alle centra kampen met leegstand. De oorzaak is overal dezelfde: consumenten winkelen
minder en doen meer online. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich voorlopig nog doorzet. In
de eerste helft van dit jaar liep de leegstand van Nederlandse winkelpanden op: van 6,7% van het
aantal panden in het begin naar 7%. Uit een landelijk onderzoek van vastgoedadviseur CBRE komt
dat 25% van het winkeloppervlak binnen vier jaar overbodig wordt. Er is echter zeker toekomst voor
de fysieke winkel, waarvan het omzetaandeel dominant blijft, maar er moet heel wat gebeuren om
winkels en winkelgebieden aantrekkelijker te maken. Leegstand heeft natuurlijk een grote impact op
ons centrum. Met alleen huurverlagingen komen we er niet, afwachten op betere tijden is wellicht
ijdele hoop. Populair is de verandering van functie, geef aan de panden een horeca bestemming
echter ook hier zitten grenzen aan de groei. Uiteraard dient er ook een concentratiebeleid
doorgevoerd te worden, waar inmiddels al een behoorlijke inzet is gegeven door de gemeente,
middels het kernwinkelgebied. Winkels en consumentgerichte bedrijven die nu nog gevestigd zijn
buiten het kernwinkelgebied dienen aangespoord te worden om naar dit kernwinkelgebied te
verhuizen. Dit kan door regelgeving, die deze bedrijven beperkt in hun mogelijkheden voor o.a.
uitbreiding en aanpassing. Het maken van een verhuisfonds, waarmee bedrijven financieel worden
aangemoedigd zal zeker ook helpen om tot de gewenste concentratie te komen. Op de plaats van de
dan vrijkomende panden zou besloten kunnen worden tot woningbouw.
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3.0. Vastgoedeigenaren verenigen
Alle partijen die betrokken moeten zijn bij het thema Aanbod en concentratie moeten een gerichte
bijdrage leveren en hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. De horeca, detailhandel en
cultuursector zijn verenigd. De voor dit thema belangrijke groep van vastgoedeigenaren niet. Daarom
willen we als Centrummanagement om te beginnen ervoor zorgen dat de vastgoedsector ook een
stem in het Centrummanagement krijgt.
Daarnaast willen we het initiatief nemen voor het oprichten van een samenwerking van
vastgoedeigenaren onderling, zodat ook zij gezamenlijk verantwoordelijk kunnen worden voor een
optimale branchering en invulling van leegstand. Het Centrummanagement zal de spil zijn en zal de
verbindende factor zijn met de andere partijen om te komen tot wat we verder VVE zullen noemen
(Vereniging van Vastgoed Eigenaren).
Actie

Een kandidaat bestuurslid vanuit de vastgoedsector benaderen.

Actie

Vastgoedeigenaren (en makelaars) benaderen voor samenwerking.

3.1. Leegstand in kaart brengen en houden
Er moet een duidelijk beeld zijn van alle data van leegstaande panden. De op te richten vereniging
van vastgoedeigenaren zorgt voor het aanleveren en actualiseren van deze gegevens. Zij treedt daar
waar mogelijk ook pro actief op door bijvoorbeeld bij voorgenomen bedrijfsbeëindiging vroegtijdig
naar alternatieve invulling te zoeken .
Daarnaast is het van belang om de database van Locatus tijdig te laten actualiseren. Deze database
wordt landelijk geraadpleegd door ketens en bij interesse in Cuijk moet het beeld uit deze database
zo actueel mogelijk zijn.
Actie

VVE zal een bestand van panden en gebruik ervan in kaart moeten brengen deze databank zal
actueel gehouden moeten worden en gecommuniceerd met Locatus.

3.2. Leegstand maskeren of tijdelijk invullen
Leegstaande panden verstoren het straatbeeld en het verblijfsklimaat, waarbij winkelstraten als de
korte Molenstraat en Maasburg wel heel erg in het oog springen.
Leegstaande panden hebben een negatieve invloed op het beeld dat een consument heeft van een
koopcentrum. Belangrijk is het daarom om alle creativiteit te gebruiken om de impact ervan te
minimaliseren en zo mogelijk om te buigen in positiviteit.
Op de eerste plaats is het zaak dat het pand, indien er nog belangstelling is voor de locatie, een
opfrisbeurt te geven al is het alleen maar het actualiseren van de gevel en maatregelen te treffen om
het energieverbruik te verminderen. Voor een toekomstig huurder telt vooral ook het toekomstig
totaal kostenplaatje. Vervuiling en verval moeten in ieder geval worden voorkomen. Hiervoor zal de
vastgoed eigenaar aangesproken moeten worden, door zowel de gemeente als het Centrum
Management. Tijdelijke invulling kan vervolgens veel problemen voorkomen en houdt de
winkelstraat levendig.
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In de matrix is duidelijk wie actie moeten ondernemen en wie mogelijk als partij te benaderen. Om
dit proces te vergemakkelijken moet er een uniform contract worden opgesteld waarin de lusten en
lasten van de tijdelijke gebruiker worden omschreven als ook de rechten van de ondernemer die zijn
pand tijdelijk ter beschikking stelt. Met een dergelijk contract wordt tijdelijke invulling aantrekkelijker
omdat eventuele onrechtmatigheden worden uitgesloten. Te denken valt aan zaken als wie betaalt
de energiekosten, wie zorgt voor schoonmaak, wie verzekert de activiteit en de termijn van
oplevering als een nieuwe huurder zich meldt.
Andere mogelijkheden:
 Pop-up winkel met aanvullend assortiment.
 Startup ondernemer tijdelijk ruimte bieden
 Marktplaats winkel, klanten huren meters schapruimte en vullen die met hun eigen artikelen in,
afgerekend wordt centraal . Dit zou een project kunnen zijn in samenwerking met een ROC of
met een re-integratie project.
 Etalage van buren inrichten.
 Bestikkeren etalage.
 Wisselfront waarbij seizoensgebonden activiteiten worden gepromoot denk aan Sint Nicolaas,
kerst maar ook incidentele acties.
 Expositie van verzamelaars uit omgeving.
 Expositie regionale kunstenaars.
 Workshops van kunstenaars.
 Tijdelijke inloop ateliers.
 Beeldscherm en/of beamer in etalage waarop plaatselijke centrumondernemers hun acties
kunnen brengen.
Speciale aandacht in deze verdient de mogelijkheid om leegstand in te richten met expositieruimtes;
indien dit voldoende body krijgt kan Cuijk zich ook profileren als kunstcentrum.
Ook de komst van bestaande musea uit omliggende dorpen zoals het veeteelt museum en het
museum van Kerkelijke kunst naar het centrum kunnen de aantrekkingskracht vergroten en invulling
geven aan leegstaande panden.
Actie

Pandeigenaren en potentiële gebruikers met elkaar in contact brengen.

Actie

Gemeente en CM: plan van aanpak, herbestemming panden en aansporen tot een nieuwe
vestigingsplaats voor achtergebleven ondernemers.

3.3. Gewenste branchering en kansrijke ketens bepalen
Het wensdenken van een tiental jaren geleden dat het mogelijk moest zijn iedere grotere landelijke
keten naar Cuijk te krijgen is ruw verstoord. Plaatselijk en landelijk kunnen we het zien o.a. het aantal
schoenen, kleding, electronica, speelgoed en doe-het-zelf zaken sterk zijn verminderd. Was in het
verleden de detailhandel de trekker voor een centrum nu komt veel meer de aandacht te liggen bij
geen juist verblijfsklimaat waarbij aanwezigheid van de combi winkelen, diensten (Gemeentehuis en
sociale voorzieningen), horeca, cultuur(musea) als ook vermaak (Bioscoop en Schouwburg) de
factoren voor succes zijn.

VS 01062020

Pagina 16 van 37

Lange termijnvisie Centrum Cuijk

Om te komen tot een optimaler beeld voor wat mogelijk is in Cuijk kunnen we gebruik maken van de
kengetallen die er zijn voor de verschillende branches. Ook zal er goed gekeken dienen te worden
naar gemeenten van ongeveer dezelfde grootte om een inschatting te kunnen maken welke
bedrijven mogelijk geïnteresseerd zijn om zich in Cuijk te vestigen. Er zal onderzocht moeten worden
waar onze klanten vandaan komen, het aantal toeristen wat Cuijk bezoekt en welke
voorzieningenniveau zij verwachten. Tevens is het waard om te onderzoeken welke klanten ons juist
niet bezoeken en waarom niet, zodat hier lering uit getrokken kan worden.
Er zal moeten worden ingespeeld op de toekomst verwachtingen, de ontwikkelingen op toeristisch
gebied, toename aantal inwoners, hoofdstad van de toekomstige Gemeente Land van Cuijk.
Op basis van het onderzoek zou men ketens kunnen attenderen op de meerwaarde van Cuijk.
Dit alles zal uitgewerkt moeten worden door een aparte werkgroep breed samengesteld. Dit om
bedrijfsblindheid te voorkomen
Actie

Onderzoek instellen naar beweegredenen van onze consumenten en ook de nietconsumenten.

Actie

Evenementen die we hebben en Cuijk landelijk op de kaart zetten zoals Watersportgebied,
Vierdaagse, Elfkroegentocht en Cultuur aan de Maas meer gebruiken om Cuijk als geheel te
promoten.

3.4. Benaderen kandidaat ondernemers
De gemeente Cuijk bestaat uit de kerngemeente Cuijk en diverse omliggende dorpen met elk hun
eigen bedrijven en bedrijventerreinen. Het meest voor de hand liggend is nu dat we de daar
gevestigde bedrijven die niet plaatsgebonden zijn benaderen om zich te vestigen in het centrum. Dit
kan door contact via de bedrijven, contactpersoon of door te netwerken in de diverse
ondernemersclubs in die plaatsen. Mogelijk kunnen ook deze ondernemers aangespoord worden
door een financiële tegemoetkoming uit het verhuisfonds
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van detailhandel in de periferie moet eenduidig worden. Een
aantal daar gevestigde ondernemers moet de mogelijkheid worden geboden zich in het centrum te
vestigen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een schoenen en rijwielzaak. Ook in de diverse
bedrijfsverzamelgebouwen zijn handel (internethandel) en dienstverlening gevestigd die een goede
aanvulling op de centrumontwikkeling kunnen zijn. Het is ons inziens dan ook van het grootste
belang dat er ruimte gereserveerd blijft voor deze ontwikkelingen. Het betreft vaak zaken die niet in
een autovrije zone gevestigd willen zijn maar goed bereikbaar, kort parkeren voor de deur, in een
aanloopstraat deze completeren het centrum en bevorderen een wisselwerking met het autovrije
gedeelte en maken een bezoek aantrekkelijker.
Een andere weg moet bewandeld worden door de plaatselijke ondernemers zelfs zij kunnen in hun
vrienden en kennissenkring of als ze zijn aangesloten bij een organisatie positief verhalen over het
centrum en de mogelijkheden tot ontwikkeling.
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De vervolgstappen is dan dat deze potentiële kandidaten in kaart te brengen en persoonlijk in
contact te brengen met de centrummanager die dan weer de mogelijkheden aandraagt voor
vestigingsplaats enz.

Actie

Selecteren kandidaten voor overplaatsing.

3.5. Match met locaties
De locaties worden uitvoerig in beeld gebracht op de makelaars sites. Echter intern moet er een
situatie tekening zijn waarin zichtbaar is wat waar de voorkeur heeft. Binnen de VVE moet hierover
ook duidelijkheid zijn. De Gemeente heeft in 2015 een centrumvisie op laten stellen, waarvan in 2020
een evaluatie is geweest. In deze visie worden de aandachtspunten om te komen tot een
aantrekkelijk centrum vastgelegd en geëvalueerd. Behalve zakelijke aspecten moeten hierbij ook
milieu en verkeerstechnische zaken aan de orde komen. Onnodig veel verkeersbewegingen
betekenen een milieubelasting en extra ruimtebeslag. Hoewel het altijd de bedoeling zal zijn om het
centrum van Cuijk meer en meer tot verblijfsgebied voor winkelen en verblijven te maken, is Cuijk nu
een boodschappen centrum. Het is dan ook zaak dat de winkels zeker voor de dagelijkse
levensbehoefte goed bereikbaar blijven als er zaken komen uit de periferie zal dat ook een eerste
vereiste zijn. De kracht moet zijn dat alles snel en efficiënt verkrijgbaar is. Voor een goede
bereikbaarheid van de horeca en winkels is het van belang dat Grotestraat meestentijds open blijft
voor verkeer, deels eenrichting, echter in avonduren en weekenden in het zomerseizoen en tijdens
evenementen afgesloten kunnen worden.
Het Centrummanagement maakt zich zorgen over een mismatch als er bedrijven met een
oppervlakte vraag van ± 1000m2 of meer zich in het centrum willen vestigen. Door het compact
maken van het centrum zijn er bijna geen panden meer beschikbaar voor dit soort bedrijven.
Vandaar dat het centrummanagement voorstander is om een mogelijkheid open te houden tot een
flexibele grens van het kernwinkelgebied, zoals bijv. in de Molenstraat aan de orde is.
Actie

Inventariseren naar wat voor locaties behoefte is.

3.6. Evt ruilverkaveling en verplaatsing
Ruilverkaveling of verschuiving is aan de orde als er een mismatch is zoals omschreven bij punt 5. Die
situatie doet zich voor als bijvoorbeeld een winkel in de periferie sluit. Het is dan zaak dat er
allereerst gekeken moet worden naar verschuiving van de vestigingen naar het centrum. Maar ook
zaken op locaties waar deze niet meer gewenst zijn moeten in aanmerking komen voor een actief
verplaatsingskosten beleid (verhuisfonds).
Voor de horeca geldt dat er enerzijds een concentratie moet zijn rond de schouwburg. Anderzijds is
het verblijfsklimaat ook gebaat met voorzieningen in de winkelstraten.
Gestreefd moet worden dat in elk van de winkelstraten er minimaal één terras is. Direct zou in
aanmerking komen de oude Rabobank welke het Aldi publiek zou kunnen verleiden de gang naar het
centrum te maken. Ook het leegstaande pand van Ap-art en de leegstand in de Maasburg bieden
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goede mogelijkheden voor (dag)horeca om zich te vestigen en om Cuijk centrum aantrekkelijker te
maken.
Actie

Betreffende ondernemers benaderen. VVE betrekken en samen met hen de invulling van
vrijkomende locaties bepalen.

3.7. Contracten sluiten
Het sluiten van de huurcontracten is een aangelegenheid tussen eigenaar en nieuwe huurder. Daarbij
wel zorgen voor de juiste eerste informatie voorziening: informatie over de organisatie van het
centrum, collectieve afspraken over uitstraling, collectieve financiering, etc.
Actie

De centrummanager neemt contact op met de nieuwe ondernemers.

3.8. Nieuwkomer verwelkomen
De nieuwkomer wordt hartelijk welkom geheten namens het centrum en namens de
ondernemersvereniging. In een persoonlijk gesprek wordt gezocht naar mogelijkheden om de
nieuwkomer een snelle start te geven, met name door deze wegwijs te maken binnen de organisatie
van het centrum. De nieuwkomer wordt binnen het centrum management opgenomen in de interne
communicatie en wordt aan de overige ondernemers voorgesteld. Eventueel meteen het juiste
contact met de gemeente leggen en de eigenaar betrekken/informeren.
Actie

Bij een voor- en/of najaarsbijeenkomst introduceert de centrummanager de nieuwe
ondernemer.

3.9. Publiciteit genereren voor nieuwkomer
De nieuwe ondernemer wordt onder de aandacht gebracht d.m.v. de nieuwsbrief. In onderling
overleg wordt er contact gezocht met de media. De ondernemersvereniging verzorgt de
aankondiging van de opening op de website. In overleg met de nieuwkomer wordt eventueel de
opening tot een evenementje gemaakt.
Actie

Centrummanager stemt publiciteit af met nieuwkomer.
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Thema 4: Ruimtelijke uitstraling
Mensen binden door een prettige omgeving
We werken samen aan de totale ruimtelijke uitstraling van het centrum. Het is niet alleen schoon en
heel, maar vooral uitnodigend. De centrum straten worden/zijn heringericht. Door deze herinrichting
krijgt het centrum van Cuijk een moderne en luxere uitstraling, passend in deze tijd. De wijze waarop
de winkels en horeca gebruik maken van de gezamenlijke ruimte wordt afgestemd. Door
gedeeltelijke afsluiting van straten voor autoverkeer zal er meer ruimte voor de voetganger en
horecaterrassen ontstaan.
Ook door het aanpassen van het Louis Jansenplein wordt een gezelliger en overzichtelijker centraal
plein gemaakt, waar de weekmarkt en ijsbaan hun plek hebben in een betere opstelling.
Daarnaast zal door het vervangen van de feestverlichting door eigentijdse, energiezuinige
ornamenten in de wintermaanden een feestelijker beeld ontstaan. In de zomermaanden zal er meer
aandacht moeten zijn voor aankleding van het Cuijkse centrum om met name de toerist naar Cuijk te
trekken en/of langer te laten verblijven.
Het is een wens van vele ondernemers om naast de uiterlijkheden ook de centrumstraten te voorzien
van een geluidsinstallatie met luidsprekers die door het hele jaar heen passende muziek laat horen.
Het is goed om ons Romeinse verleden uit te dragen en zichtbaar te maken voor iedereen, waardoor
dagjesmensen en toeristen het Cuijkse centrum willen bezoeken.
Al met al draait het om beleving, zowel voor de consument uit de buurt, de consument van verder
weg, als ook de toeristen.
Jozèf Rutten, aanspreekpunt en kartrekker namens bestuur Centrummanagement Cuijk
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4.1. Herinrichting en straatbeeld
Het straatbeeld en de openbare verblijfsruimte van het centrum wordt verbeterd door de
herinrichtingswerkzaamheden. Nieuwe bestrating, nieuwe verlichting, her en der nieuwe bomen en
ook nieuw straatmeubilair geven het centrum van Cuijk een modern, opgeruimd, fris en eigentijds
uiterlijk. In dit proces blijven we via deelname aan de straatteams ons inzetten voor een voor
ondernemers optimale uitvoering en planning.
Ook moet er daarbij rekening gehouden worden met de minder valide medemens, zo dat er zo
weinig mogelijk obstakels zullen zijn, waardoor o.a. rolstoel gebruikers zich makkelijk door het
centrum kunnen verplaatsen en er een goede toegankelijkheid ontstaat voor elke winkel of
horecagelegenheid.
De herinrichtingswerkzaamheden houden binnen het bestaande plan op bij de ingang van de
Maasburg. Het is ons doel om deze uit te breiden tot en met de kruising Sint Annastraat/Smidstraat
(tot aan de Aldi), zodat ere en logische verbinding ontstaat vanaf de parkeerplaats bij de Aldi
Actie

Het gemeente bestuur overtuigen en bewegen om de herinrichtingswerkzaamheden uit te
breiden.

De winkelstraten bieden her en der een rommelig beeld door de hoeveelheid aan uitstallingen en
reclamedragers die op straat staan en de reclame op en aan de gevels. Hoewel de eigen uitstraling
een keuze per winkelier is, is het wel zaak om de kwalitatieve uitstraling van het straatbeeld op peil
te houden. Deels heeft dat ook te maken met een goede bereikbaarheid, waarbij veel uitstallingen en
reclameborden obstakels zijn voor onze consumenten (vooral de minder mobiele bezoekers). In
nader overleg met de ondernemers, de vastgoedeigenarenen de gemeente willen we bekijken hoe
we de veelheid en verscheidenheid aan uitstallingen kunnen beperken.
Tijdens de herinrichting zullen de grondpotten t.b.v. de reclamedragers (stoepborden) weer worden
teruggeplaatst, zodat het mogelijk blijft om een eenduidig, minder rommelig straatbeeld te laten
ontstaan. Als het enigszins mogelijk is zullen we de stoepborden gesubsidieerd moeten aanbieden.
Actie

Het centrummanagement zoekt naar draagvlak bij ondernemers om de reclame uitingen en
uitstallingen in de openbare ruimte te beperken.

Actie

Hierna samen met de gemeente en/of vastgoedeigenaren onderzoeken of het nodig en
mogelijk is om op de openbare ruimte staande reclame uitingen verplicht te beperken.

4.2. Afsluiting straten
De gemeenteraad heeft ingestemd met het afsluiten van de Grotestraat op 2 plaatsen d.m.v.
elektrisch bedienbare, in de grond verzinkbare, afsluitpalen. Deze palen worden voorzien van
camera’s met nummerherkenning, waardoor aanwonenden en winkeliers toch bij hun pand kunnen
komen. Tevens zijn deze palen vanuit reddingsvoertuigen van politie, brandweer en ambulance op
afstand te bedienen. Er ontstaat meer ruimte voor de horeca, waardoor er een gezelliger centrum
moet ontstaan (beleving).
In overleg met de betrokkenen zal tot een afsluitplan met venstertijden gekomen moeten worden,
waardoor ter hoogte van de Kerkstraat een afsluiting van het terrassengebied ontstaat. Dit zal er toe
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bij moeten dragen dat zeker in de zomermaanden er meer en meer mensen de Cuijkse terrassen
opzoeken.
Een andere afsluitpaal zal ter hoogte van de Deken van de Ackerhof worden aangebracht, waardoor
zowel voor de winkels als voor de overige horeca in Grotestraat Noord op gezette tijden een
flaneergebied ontstaat.

4.3. Aankleding
Onder aankleding wordt verstaan het d.m.v. feestverlichting, vlaggen en banieren e.d.,
bloemen/planten bakken aan straatlantaarns of in de straten en ook sfeermuziek in de straten,
opleuken van de centrumstraten, waardoor de consument zich prettiger voelt en graag in het
centrum wil verblijven, maar ook de toerist naar Cuijk komt omdat het hier gezellig is.
De aankleding zal voor meer prettige beleving moeten zorgen.
4.3.1. Feestverlichting
De huidige feestverlichting wordt al sinds 1996 gebruikt. Inmiddels is het ontwerp achterhaald en
zullen er binnen afzienbare tijd redelijk hoge kosten te verwachten zijn, daar in de afgelopen bijna 25
jaren nog geen kabels en fittingen vervangen zijn.
Nu de herinrichting van de centrumstraten een feit is, is dit misschien het uitgelezen moment om ook
deze verlichting te vernieuwen.
Hiervoor zal een door het centrummanagement aangewezen commissie worden gevormd, die gaan
kijken wat passend is voor Cuijk.
Naast het design/uiterlijk zal er gezocht moeten worden naar financiering van de nieuwe
feestverlichting. Binnen het centrummanagement zijn hiervoor onvoldoende middelen aanwezig.
4.3.2. Zomerse aankleding
Ook in de zomermaanden zal het centrum van Cuijk zich van z’n beste zijde moeten laten zien door
er vrolijk en aantrekkelijk uit te zien. Fietsers die in Cuijk terecht komen moeten het idee hebben dat
ze hier af moeten stappen om hier door het centrum te wandelen en even op het terras te willen
zitten. Ook moet aan toeristen in de buurt kenbaar gemaakt worden dat het in het centrum van Cuijk
gezellig verblijven is. Dit kunnen we onder meer bereiken door de centrumstraten op te vrolijken met
vlaggen, banieren, bloembakken en andere versierselen die het totaal een feestelijke indruk geven.
In het kader hiervan hebben we besloten om de spandraden die gebruikt worden om de
feestverlichting aan te monteren door het jaar heen te laten hangen, zodat deze in de zomer ook
gebruikt kunnen worden.
Mogelijk moet een samenwerkingsverband gezocht worden met bijv. Stichting dagbesteding Cuijk,
IBN of andere partij om plantenbakken te verzorgen. Dit zou mensen in een werktraject een zinvolle
functie kunnen geven waardoor Cuijk er in de zomermaanden zeer florissant en feestelijk de gasten
kan ontvangen. In overleg met de gemeente Cuijk wordt nu overwogen om het Cuijkse centrum te
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voorzien van hanging baskets aan de lantaarnpalen. Onderdeel van de overweging is hoe het
benodigde onderhoud zal worden geregeld.
4.3.3. Muzikale aankleding
Op dit moment is er een geluidsinstallatie in winkelcentrum de Maasburg waar overdag
achtergrondmuziek op te horen is. Als centrummanagement zijn we ervan overtuigd dat dit bijdraagt
aan de sfeer en de beleving van een aantrekkelijk koopcentrum. Daarom streven wij ernaar om een
dergelijke achtergrondmuziek in alle centrum straten te laten horen.
Ondanks dat dit, naast de aanleg van een dergelijke installatie, door Buma/Stemra rechten een hoge
kostenpost is zijn we van mening dat ernaar moeten streven om de sfeer en beleving van het
centrum het hele jaar door een boost kunnen geven met een goede muzikale aankleding
Actie

Het inventariseren van mogelijkheden van de aankleding en bijbehorende kosten en trachten
medefinanciers te vinden om deze projecten te verwezenlijken.

4.4. Romeins verleden
Cuijk is door de Romeinen op de kaart gezet. Hier zijn vele overblijfselen uit die tijd terug gevonden,
die tot nog slechts beperkt zichtbaar zijn voor het publiek. Door de herinrichtingswerkzaamheden die
onlangs zijn uitgevoerd zijn er weer vele Romeinse opgravingen geweest. Dit heeft tot het besef
geleid dat er toch meer werk gemaakt moet worden met het tentoon stellen van de gevonden
voorwerpen en inzichten.
Momenteel wordt er nagedacht over een gepresenteerd idee van een experience centrum met
tentoonstellingsruimte. Ook wordt er bekeken of het mogelijk is om middels VR brillen de toerist zich
in het Romeins Ceuclum te laten wanen.
Het op welke manier tentoon stellen van het Romeins verleden is geen zaak van het
centrummanagement, maar dit zou Cuijk zeker aantrekkelijk voor toeristen kunnen maken, waar het
centrummanagement in samenwerking met andere organisaties dankbaar gebruik van zal moeten
maken, om veel toeristen naar Cuijk te trekken.
Van belang is dat de bezoekers van het Romeinse verleden verleid worden om het centrum van Cuijk
te bezoeken, waarbij het natuurlijk helpt als de musea zich in het centrum bevinden, waardoor er
een soort van vanzelfsprekendheid ontstaat om ook ons Culturele straatje te bezoeken en vervolgens
het centrum inloopt, waar de gezelligheid en gastvrijheid lonkt.
Wellicht is het een idee om het centrum van Cuijk te voorzien van een nieuw beeldmerk, wat het
DNA van Cuijk uitstraalt en wat op veel plaatsen (bijv. aan lantaarnpalen of op panden) zichtbaar
gemaakt kan worden. Daarnaast kunnen bijv. ook de centrumstraten worden voorzien van een
Latijns straatnaambord.
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4.5. Louis Jansenplein inrichting
Ook het Louis Jansenplein zal worden heringericht. Dit plein is het verbindende plein tussen de
centrum straten, Korte Molenstraat, Molenstraat en Maasburg en het centrale plein in Cuijk. Het
centrummanagement stelt zich dan ook voor dat deze verbinding duidelijk wordt bij en na de
herinrichting en dat duidelijk is dat het Noord/Zuid verkeer zich op een gedeelte van het plein
begeeft en daardoor automatisch snelheid zal minderen. De voetganger moet altijd voorrang hebben
op dit verkeer en zich ook veilig voelen.
Het Louis Jansenplein wordt gebruikt voor allerlei evenementen zoals de weekmarkt, Cuijk keigoed,
de ijsbaan, zaterdag muziek, vierdaagse evenementen, enz.. Dit moet na de herinrichting ook
mogelijk blijven. Liever nog zou het centrummanagement zien dat dit plein een continue
aaneenschakeling is van actie, waardoor consumenten uit de regio en de toerist zich aangetrokken
voelen. In de laatste maand van het jaar stond er een ijsbaan, die behoorlijk wat bezoekers de nodige
schaatsvreugde bracht. Ook de toevoeging van een horecagelegenheid waar gedurende die maand
allerlei evenementen georganiseerd worden was een welkome aanvulling op het geheel. Onderzocht
dient te worden of het mogelijk is om in december weer een ijsbaan op het Louis Jansenplein te
plaatsen, die dan ook meer voldoet aan de wensen van de ondernemers, om deze o.a. een meer
open uiterlijk te geven.
De weekmarkt zal een opstelling dienen te krijgen waardoor de zichtlijn van de winkelstraten in tact
blijft. Bezoekers van de weekmarkt moeten de winkelstraten kunnen zien en bezoekers aan de
winkelstraten moeten de weekmarkt en de andere winkelstraten kunnen zien, zodat er een
kruisbestuiving tussen beiden plaats gaat vinden.
Ook uitbreiding van de terrassen van de bestaande horeca om het plein, eventueel aangevuld met
bijvoorbeeld een terras van de slijter, zal het plein levendiger maken. Vooral met zomerse dagen is
het goed als de terrassen verder het plein op kunnen komen.
Echter ook hier meent het centrummanagement dat de zichtlijnen van de winkelstraten open
gehouden dienen te worden. Dit zou kunnen door de zijwanden tijdens winkelopeningstijden open te
houden. Dit geeft ook meer sfeer en beleving voor het winkel- en schaatspubliek.
Het weghalen van een zuil van de Maasburg en het weghalen van het monument/kunstwerk zal
zeker ook tot verbetering van de zichtlijnen leiden en de winkelstraten beter aan elkaar koppelen.
Actie

Plannen openingsactie/feestje als het plein is ingericht en de marktkramen op hun nieuwe
plaats staan. PR moment voor markt en centrum.
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4.6. Gevelverbetering
Naast de herinrichting van het horizontale vlak door de gemeente zullen ook de ondernemers en
pandeigenaren hun beste beentje voor moeten zetten om een fraai geheel te krijgen.
Door de gemeente is een gevelverbeteringsplan opgesteld, waardoor er een eenduidiger beeld
ontstaat van de winkelstraat, passend bij de omgeving. Minder schreeuwerig en toch uitbundig
genoeg om de consument te lokken. Momenteel is men bezig dit plan te actualiseren
Alle eigenaren en ondernemers dienen eens kritisch naar hun pand te kijken en het plan van de
stedenbouwkundige van de gemeente te bestuderen. Als er dan aanleiding is door bijv. verbouwing,
verandering van eigenaar of ondernemer, is het zaak dat men op de hoogte is van deze plannen,
zodat de gevelaanpassingen in lijn zijn met deze plannen.
Het is daarom wenselijk dat er een fonds wordt opgericht waarin zowel de gemeente als de
pandeigenaren deelnemen om deze plannen in den beginne vlot te trekken.
Er ligt een gezamenlijke taak voor centrummanagement en gemeente om de eigenaren en
ondernemers te informeren over het gevelverbeteringsplan. De VVE heeft hier ook een belangrijke
taak.
Gevelverbetering is een gezamenlijk doel, maar individuele verantwoordelijkheid.
Actie

Het informeren van eigenaren en ondernemers over de gevelverbetering.

Actie Oprichten van een fonds voor gevelverbetering te kunnen vlot trekken
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Thema 5: Parkeren en verkeer
Samen naar optimale bereikbaarheid
De bereikbaarheid d.m.v. auto, fiets, te voet, openbaar vervoer of welk voertuig men ook kiest, is
essentieel voor het bereiken van de ondernemers van het centrum. Cuijk beschikt over een afslag
aan snelweg A73, waardoor verkeer van buitenaf het centrum van Cuijk redelijk snel kan bereiken.
Ook de aanwezigheid van een treinstation is een pré voor Cuijk. Beiden zijn niet alleen een voordeel
voor het bereiken van het centrum, maar ook voor het zich vestigen van inwoners die elders hun
werk hebben.
Consumenten en toeristen die het centrum van Cuijk bezoeken moeten op een makkelijke manier
hun auto kunnen parkeren, waarbij ook duidelijk is waar men lang en waar men kort kan parkeren.
Tot nu toe beschikt Cuijk over voldoende parkeerplaatsen die gratis zijn, wat dus geen probleem
oplevert om Cuijk te bezoeken. Echter het is noodzakelijk om de routing van het parkeren duidelijk te
maken. Hier schort het aan momenteel. Ook routing buiten het centrum om zal duidelijker
aangegeven moeten worden, zodat de noord-zuid verbinding over het Louis Jansenplein ontlast
wordt.
Bereikbaar en toegankelijk dienen de winkels en horeca bedrijven te zijn voor minder validen. Het
aantal ouderen in het centrum zal gestaag toenemen en daarmee ook het aantal rolstoel- en
scootmobiel-gebruikers. Daar moeten we met onze ondernemers samen aan werken.

Vastgoedeigenaren

Ondernemers

Cultuursector
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Wijkraad
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5.1. Verbeteren parkeren
Parkeren in het centrum moet voor de bezoekers logisch en gemakkelijk zijn. Bezoekers moeten op
een eenvoudige en duidelijke wijze kunnen zien waar zich parkeerterreinen bevinden. Daarna
moeten ze gemakkelijk de door hun gekozen parkeerplaats kunnen bereiken door een heldere
bewegwijzering.
Voor bezoekers van buiten Cuijk zal het inzichtelijk gemaakt moeten worden waar men lang en waar
men kort kan parkeren. Er dient gezocht te worden naar lang parkeerplaatsen voor de werknemers in
het centrum op een dusdanige wijze dat ook bezoekers hier nog plaatsen kunnen vinden.
Het centrummanagement geeft op haar website duidelijk aan waar men in het centrum van Cuijk kan
parkeren. Het zou goed zijn als andere organisaties dit ook zouden weergeven op hun sites en andere
digitale media. Voor grotere publiekstrekkers, zoals schouwburg en bioscoop is het eigenlijk een
must om mensen die een kaartje kopen via hun website meteen te informeren waar men kan
parkeren. Ook bij evenementen zullen de organisatoren duidelijk moeten aangeven waar zich de
parkeerplaatsen bevinden en hoeveel tijd men er kan blijven staan.
Het is wel noodzakelijk om de parkeerplaatsen aantrekkelijk te maken of te houden voor
parkeerders. Daarmee doelen we vooral op de Maaskade. Hier zou verlichting op de Maaskade en in
de coupure een gevoel van veiligheid kunnen geven. Veel bezoekers kiezen daarom niet voor deze
parkeerplaats.
Van groot belang is dat het parkeren gratis blijft. Het is in het verleden gebleken dat inwoners uit de
omliggende plaatsen eerder kiezen voor een gratis parkeerplaats in een dorp verderop dan voor een
paar eurocenten te kiezen voor een parkeerplaats in Cuijk.
Reeds eerder zijn door het Centrummanagement parkeerschijven uitgedeeld aan het publiek om hen
duidelijk te maken dat het parkeren op veel plaatsen gebonden is aan een tijdslimiet. In een nog te
voeren discussie zal duidelijk moeten worden of het verstandig is om deze limiet op 2 of 3 uren vast
te zetten.
M.b.t de elektrische auto’s is het van belang dat op meer plekken laadpalen komen te staan.
Momenteel is dat nog een voorziening waar een automobilist voor omrijdt, maar deze manier van
vervoer zal meer en meer voorkomen en Cuijk zal daar op voorbereid moeten zijn.
Ook voor fietsers dient het duidelijk te zijn waar ze hun fiets kunnen stallen en zullen er voldoende
plekken moeten zijn, zeker in de nabijheid van veel winkels en in de nabijheid van de horeca. Het is
wellicht te overwegen om de toerist ter wille te zijn en speciale oplaadpunten te maken voor
elektrische fietsen.
Een belangrijke taak voor het parkeerbeleid zal bij handhaving liggen. Als de aanduidingen waar men
mag parkeren duidelijk zijn is het van belang dat dit gehandhaafd zal worden. De keuze om aan een
kant van de Grotestraat te parkeren kan duidelijker gemaakt worden aan de automobilist d.m.v.
bebording en het opvullen van grote lege plekken aan de linkerzijde met bijv. straatmeubilair en/of
verwijderbare plantenbakken.
Actie

De bewegwijzering voor parkeerterreinen zal door de gemeente i.s.m. het
Centrummanagement en de wijkraad op korte termijn opgezet moeten worden. Vanaf de
invalswegen moeten op een gemakkelijke manier de parkeerterreinen zichtbaar worden.
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Actie

De gemeente en het Centrummanagement zullen ondernemers en organisaties moeten
aansporen om parkeerterreinen in kaart te brengen voor hun klanten. Tevens zullen de
ondernemers hun klanten er op moeten wijzen waar niet geparkeerd mag worden.

Actie

Met de gemeente naar de mogelijkheden voor meer laadpalen in het centrum kijken voor
zowel auto’s (algemeen) als fietsen (vooral toeristisch).

5.2. Verkeer door het centrum
Door de komst van de A73 en de van Galenweg is het mogelijk om verkeer dat niet in het centrum
van Cuijk hoeft te zijn, om te leiden. Maar doordat Cuijk een langgerekte gemeente is, is er natuurlijk
toch veel Noord- Zuid verkeer. Voor dit verkeer zijn er 5 opties, te weten: de Maasboulevard, de
Grotestraat, de Jan van Cuijk-/St. Annastraat, de Irenestraat/Parallelweg en de van Galenweg.
Het Centrummanagement is van mening dat verkeer dat geen bestemming in het centrum van Cuijk
heeft het beste kan worden omgeleid buiten het centrum om. Dus via de Maasboulevard en de van
Galenweg. Dat automobilisten deze wegen zullen kiezen kan bereikt worden door de andere opties
minder aantrekkelijk te maken.
Een van eerder genoemde opties Noord- Zuid verkeer zal gedeeltelijk gaan vervallen door de
afsluiting van de Grotestraat op gezette tijden. Deze straat wordt in 2 gedeelten afgesloten,
voornamelijk in de avonduren en in het weekend. Dit zal er toe leiden dat de automobilisten deze
straat meer en meer zullen mijden. Dit levert dus een hogere verkeersdruk op in de overige NoordZuid verbindingen en met name in de Jan van Cuijk-/St. Annastraat. Daarom zullen deze straten,
vooral in de buurt van het Louis Jansenplein aan de automobilist het gevoel moeten geven dat hij of
zij te gast is in het domein van de voetganger en fietser. De uitwerking van verkeer- en snelheid
remmende werking laat het Centrummanagement graag over aan deskundigen. Echter zij wil graag
een adviserende rol en ook mede bepalend zijn voor de te nemen maatregelen.
Voor de bezoekers aan Cuijk moet het aan de rand van Cuijk duidelijk gemaakt worden hoe zij het
beste het centrum kunnen bereiken en hoe zij langs de parkeerplaatsen geleid zullen worden. Ten
alle tijden dient vermeden te worden dat men gaat zwerven door het centrum van Cuijk.
Naast het verkeer van consumenten is er ook veel verkeer van leveranciers van de ondernemingen.
Vooral in de korte Molenstraat, Kaneelstraat en Grotestraat levert dit soms onhandige en voor het
publiek minder gezellige situaties op. Het is daarom te overwegen om dit uitsluitend gedurende een
bepaald gedeelte van de dag toe te laten. In overleg met de winkeliers en horeca zal bekeken
moeten worden of hier draagvlak voor is en zo ja, welke tijden hieraan verbonden kunnen worden.
Waarschijnlijk zijn er dan ook maatregelen nodig om te voorkomen dat deze regels niet worden
overschreden, zoals bijv. afsluiting van de korte Molenstraat.
Actie

Het Centrummanagement wil samen met andere belanghebbenden en de gemeente z.s.m. in
gesprek om tot een goede oplossing te komen voor de routing door het centrum.

Actie

Het Centrummanagement zal in overleg met de ondernemers en de gemeente moeten
uitzoeken of er draagvlak is voor het beperken van de aanvoer tijden van leveranciers of het
instellen van venstertijden voor leveringen.
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5.3. Wegwijzers Centrum
Om te zorgen dat de automobilist op de gewenste plek in het centrum terechtkomt zullen borden
ontwikkeld dienen te worden die aansluiten op de belevingswereld van de consument: dus
aanduidingen als Schouwburg, cultuurstraat, winkelcentrum enz. i.p.v. namen van straten die menig
automobilist niets zeggen. Ook is het mogelijk dit middels pictogrammen aan te duiden, mits deze
duidelijk, eenvoudig en d.m.v. een oog opslag begrijpbaar zijn. Tevens zou het handig zijn als bijv. het
parkeerterrein achter de Schouwburg vol staat, dit ook bij de invalswegen als zodanig wordt
weergeven en er alternatieven worden aangegeven. Op deze manier wordt het zwerven door het
centrum vermeden.
Daarom zouden elektronische borden, die door verschillende organisaties te bedienen zijn, een
uitkomst kunnen bieden. Ook is het dan mogelijk de venstertijden van afsluiting in de Grotestraat
mee te nemen in route aanduiding. In ieder geval zal de bewegwijzering dusdanig dienen te zijn dat
bezoekers een logische weg naar hun doel hebben.
Naast de bewegwijzering om in het centrum te komen is het volgens het Centrummanagement van
belang om ook degene die zich in het centrum bevinden aan te geven waar men zich bevindt en waar
en welke winkels, bedrijven, horeca en instellingen zich in dit centrum bevinden. Het doel hiervan is
2 ledig: ten eerste om de consument aan te geven hoe hij of zij naar het gewenste doel kunnen gaan
en ten tweede om te laten zien wat zich allemaal aan winkels, bedrijven, horeca en instellingen
bevinden in het Cuijkse centrum. Omdat er voortdurend wijzigingen zijn in deze organisaties en men
de aanduidingen toch zo actueel mogelijk moet maken, is het wellicht een taak voor het
Centrummanagement om deze wijzigingen door te voeren. Het meest voor de hand liggende
uitvoering van deze bewegwijzering zou naar het idee van het Centrummanagement een
elektronische plattegrond zijn. In elke centrum straat zou zich een dergelijke bewegwijzering moeten
bevinden. Intussen is het mogelijk om een met enige regelmaat een papieren alternatief uit te
geven.
Actie

De bewegwijzering voor parkeerterreinen zal door de gemeente i.s.m. het
Centrummanagement en de wijkraad op korte termijn opgezet moeten worden. Vanaf de
invalswegen moeten op een gemakkelijke manier de parkeerterreinen zichtbaar gemaakt
worden. (zie ook Verbeteren parkeren).

5.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Het succes van winkels en horeca staat of valt uiteraard met een goede bereikbaarheid en
toegankelijkheid. Soms zijn deze beide termen met elkaar in strijd, waarbij je zou kunnen bedenken
dat de bereikbaarheid van een terras in strijd kan zijn met de toegankelijkheid (je kunt het terras
bereiken met de fiets, maar je moet die fiets niet voor het terras neerzetten).
We zullen de bereikbaarheid van de automobilist dan ook meer in het licht van het parkeerbeleid
moeten zien (zie 5.1.), waarna deze als voetganger zijn gewenste doel moet kunnen binnen stappen.
In zekere zin geldt dit ook voor de fietser die dichter bij zijn of haar doel de fiets moet kunnen stallen.
De afsluiting van de Grotestraat zal de bereikbaarheid voor de automobilist verminderen, maar voor
de voetganger zullen winkels en horeca hierdoor toegankelijker worden.
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Bij de herinrichting dient rekening gehouden te worden met de minder valide mens (zeker gezien de
vergrijzing van ook onze gemeente) en zullen er zo weinig mogelijk opstaande randen, opstapjes,
sterk oplopende verhogingen, e.d. moeten zijn, zodat mensen met rolstoelen, rollators enz. zich zo
makkelijk mogelijk door het centrum kunnen begeven.
Naast de bestrating zullen in het centrum ook wat minder reclame uitingen op de straat moeten
komen staan, zeker waar het al redelijk smal is. Zie ook 4.1. Herinrichting en straatbeeld.
Het is natuurlijk aan de ondernemers om ook hun winkel toegankelijk te houden voor bovenstaande
bezoekers groepen.
Actie

Het Centrummanagement zal met ondernemers en eigenaren in gesprek moeten gaan om
hen te duiden op een eventuele mindere toegankelijkheid van hun bedrijf.
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Thema 6: Leefbaar en veilig
Samen wonen, werken en verblijven in een veilig centrum
Naast dat het centrum de functie heeft als centrale plaats voor het samenkomen van mensen voor
de aanwezige winkels, bedrijven en horeca is het ook een plek waar mensen wonen. Het zal daarom
aantrekkelijk moeten zijn om er te wonen, te werken en te verblijven. Dit wordt onder meer bereikt
door deze omgeving schoon en veilig te houden.
Bewoners in het centrum dienen zich ervan bewust te zijn dat ze in een omgeving wonen waar over
het algemeen wat meer reuring zal zijn. Zowel bewoners, ondernemers, als eigenaren van panden
zullen betrokken moeten worden bij de inrichting, onderhoud, leefbaarheid en veiligheid van het
centrum.
Een van de speerpunten voor een leefbaar centrum zal het schoon houden hiervan zijn. Dit vergt van
zowel de ondernemers, de gemeente als de bewoners een continue inspanning.
Handhaving is een belangrijk middel om te bewerkstelligen dat iedereen, bewoners, ondernemers en
bezoekers, zich blijven inzetten voor een schoon centrum.
Naast dat het schoon dient te zijn is het van groot belang dat het ook veilig is en men zich ook veilig
voelt. Plekken waar men zich onveilig voelt zullen moeten worden aangepakt en overlast situaties
zullen zo mogelijk in de kiem gesmoord moeten worden. Ook hier is handhaving onontbeerlijk.
Clemens Binkhorst en Frans Stevens( ook vertegenwoordiger wijkraad), aanspreekpunten en
kartrekkers namens bestuur Centrummanagement Cuijk

Vastgoedeigenaren

Ondernemers

Cultuursector

Gemeente

Centrummanagment

Wijkraad

Bewoners

Stappen en verantwoordelijkheden

6.1. Schoon houden

Zomer















6.2. Veiligheid

Zomer















6.3. Onderhoud

Zomer















6.4. Onderlinge verstandhouding

Later




















=
=
=
=

Eind verantwoordelijk
Mede verantwoordelijk
Adviserende taak
Optioneel

VS 01062020

Pagina 31 van 37

Lange termijnvisie Centrum Cuijk

6.1. Schoon houden
Om het centrum leefbaar te houden is het noodzakelijk om deze omgeving in ieder geval schoon te
houden. Hier zullen we iedereen op eigen verantwoording moeten aanspreken. Dit geldt zowel voor
ondernemers als bewoners. Ook de gemeente heeft hier een cruciale rol. Zij dient zich ervan bewust
te zijn dat het centrum het visitekaartje van de gemeente is en er naast goed geregelde afvalstromen
met ophaaldiensten, ook de straten goed schoon gehouden moeten worden. Geen zwerfvuil, op tijd
legen van de afvalbakken, voldoende afvalbakken, zorgen dat na evenementen de straten weer
direct schoon opgeleverd worden, voorkomen van wildplas plekken, opruimen van sigaretten
peuken, kauwgom resten, stickers, enz.
Ook de ondernemers zijn verantwoordelijk voor een schoon centrum. Denk hierbij o.a. aan het niet
te vroeg buiten zetten van afval, het beperken van losse verpakkingen. Supermarkten, horeca,
snackbars, ijssalons enz. zullen rondom hun zaak regelmatig, waarschijnlijk wel dagelijks, hun
omgeving schoon moeten maken en zelf zorgen voor voldoende afvalbakken, die op tijd worden
geledigd. De weekmarkt ondernemers zullen verplicht moeten worden het plein schoon achter te
laten. Dit zal, gezien het verleden, elke marktdag gecontroleerd moeten worden (handhaving).
Misschien is het zelfs noodzakelijk om na de herinrichting van het Louis Jansenplein, begin 2021,
voorzieningen te treffen waardoor het onmogelijk is om de ondergrond te vervuilen.
Uiteraard zijn ook bewoners verantwoordelijk voor een schoon centrum en zullen ook zij er voor
moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk zwerfvuil kan ontstaan en de omgeving van hun woning
schoon houden en geen puinhoop bij hun woning laten ontstaan. Ook hier is naast elkaar aanspreken
op ieders verantwoordelijkheid, handhaving van het grootste belang.
Ons inziens is het een burgerplicht om rommel die voor je deur ligt even op te ruimen. Dit geldt ook
voor sneeuw. Als het heeft gesneeuwd, zorg dan dat je een baan vrij maakt zodat voetgangers zich
veilig door het centrum kunnen begeven.
De gemeente heeft een Fixi app, waar men allerlei zaken de openbare ruimte betreffend, kan
melden. Hiertoe behoren ook vuil, afval, wildplas plekken, enz. Deze app zal voortdurend onder de
aandacht van bewoners en ondernemers gebracht moeten worden.
Zoals blijkt uit bovenstaande is handhaving van enorm belang. De gemeente zal daarom in moeten
zetten op uitbreiding van de handhaving in het centrum.
Actie

Gemeente, wijkraad en centrummanagement zullen voortdurend in gesprek moeten zijn om
elkaar op de hoogte te stellen van de leefbaarheid van het centrum. Een periodieke,
gezamenlijke rondgang moet zorgen voor een actueel beeld en prioriteitenlijst.

Om de leefbaarheid in het centrum, waar steeds meer appartementen zonder tuin worden
gerealiseerd, te vergroten zou het een idee kunnen zijn om afgebakende speelplekken te creëren.
Ook het aanbrengen van fitnessapparatuur op bijv. de Maaskade zou voor bewoners een welkome
aanvulling op hun leefbaarheidsgevoel kunnen zijn.
Actie

Mogelijkheden van toevoegen speeltuin(en) en publieke fitnessapparatuur in centrum
onderzoeken.
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6.2. Veiligheid
“Veiligheid boven alles”, is een bekende uitspraak. En dat is natuurlijk niet voor niets. Een onveilig
gevoel zal zowel bewoners, bezoekers, ondernemers en personeel doen besluiten hun heil ergens
anders te zoeken. We zullen daarom moeten zorgen dat het centrum dus een veilig gevoel geeft.
Het gevoel van onveilige plekken kan ontstaan door te weinig verlichting, hangjongeren, drugsdeal
plaatsen, rommelige omgevingen, ongure types, enz.
Onveilige plekken zullen zo snel mogelijk moeten worden aangeduid en weer veilig gemaakt moeten
worden. Hiervoor zal actie ondernomen moeten worden, door bijv. bijplaatsen van straatlantaarns,
camerabewaking in de uitgaansgebieden, (etalage)verlichting die langer blijft branden, particuliere
camera’s aan de gevel, frequent surveillerende politie auto’s en eventueel een particuliere
bewakingsdienst.
Ook hier is handhaving weer van belang. Zij kunnen mensen die overlast veroorzaken aanspreken op
hun gedrag.
Ondernemers binnen het centrum kunnen zich tot doel stellen om het centrum veiliger te maken
door een aanvraag tot het “keurmerk veilig ondernemen” (KVO ) van het CCV. Het
centrummanagement is van mening dat een dergelijk keurmerk een toevoeging is op het centrum.
Temeer omdat ondernemers zich meer bewust van worden hoe veiligheid gecreëerd kan worden,
maar dit geeft ook bezoekers al voor hun bezoek een beter gevoel. In samenwerking met gemeente,
politie en brandweer kunnen maatregelen genomen worden ter bevordering van de veiligheid, zoals
bijv. een Collectief Winkelverbod.
Actie

Identificeren van onveilige plaatsen, inventariseren van camerabewaking bij ondernemers en
particulieren, maatregelen bespreken met alle partijen en onderzoeken of er animo bestaat
voor het KVO.

6.3. Onderhoud
Onderhoud is noodzakelijk om verloedering tegen te gaan. Dit geldt zowel voor de openbare ruimte
als voor de panden. Omhoogstekende bestrating en vervallen straat meubilair zullen evenals slecht
onderhouden panden, verpauperde leegstand en niet onderhouden voortuintjes, bezoekers uit het
centrum weren.
Hier zijn dus zowel de gemeente voor de openbare ruimte, als de eigenaren van panden aan zet. De
nog op te richten Vereniging van eigenaren zal zich in moeten zetten voor het wegwerken van lelijke
plekken in het centrum in samenwerking met de gemeente.
Als er onderhoud wordt uitgevoerd is het belangrijk dat dit wordt afgestemd met alle
belanghebbenden. M.a.w. als er bijv. onderhoud aan een straat wordt gepleegd is een afstemming
over datum en tijd van belang.
Actie

Vaststellen ( mogelijk middels een collectieve rondgang) van plaatsen en panden waar
verloedering en verpaupering aan de orde is. In samenspraak met gemeente en eigenaren
maatregelen nemen.
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6.4. Onderlinge verstandhouding
Omdat ondernemers in het centrum actief proberen hun brood te verdienen kan dat soms tot wat
overlast leiden voor de bewoners. Een centrum is nu eenmaal een plaats waar meer mensen bij
elkaar komen, evenementen worden georganiseerd, horeca is gevestigd waar mensen tot in de late
uurtjes vertoeven met soms wat meer alcohol op dan goed voor ze is, enz. Daarnaast zal het ook zo
moeten zijn dat de ondernemers zich er bewust van zijn dat er ook gewoond wordt in het centrum
en daar rekening mee proberen te houden. Dit samenspel kan tot een gezellige buurt leiden.
Ook het afsluiten van straten voor winkel- en horecapubliek en evenementen kan natuurlijk tot
irritatie leiden.
Van de ander kant kan het parkeren van bewoners op plaatsen die bedoeld zijn voor bezoekers ook
ergernis veroorzaken.
Bewoners willen graag dicht bij de voorzieningen wonen en de voorzieningen kunnen soms overlast
veroorzaken. Ondernemers en bewoners zullen daarom in gesprek moeten blijven om te kijken waar
mogelijkheden liggen en begrip te krijgen voor elkaars omstandigheden.
Hier zullen de wijkraad en het centrummanagement een coördinerende rol moeten vervullen.
Actie

Wijkraad en centrummanagement moeten in gesprek blijven.

Actie

Ter bevordering van de verstandhouding en rekruteren van vrijwilligers kan er zo nu en dan
een centrum-wijk feestje voor bewoners, ondernemers en andere stakeholders georganiseerd
worden.
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Epiloog
Op zoek naar een optimale samenwerking voor de beste centrum ontwikkeling
Zoals uit alle bovenstaande thema’s blijkt is samenwerking met iedereen die iets binnen het centrum
organiseert, onderneemt, faciliteert en bezit of er woont onontbeerlijk. We zullen daarom moeten
proberen met al deze organisaties en mensen in gesprek te komen en te blijven en iedereen te
stimuleren er een gezellig, bruisend, veilig en leefbaar centrum van te maken. Elk moet zijn of haar
verantwoordelijkheden kennen en op een of andere manier willen bijdragen aan de centrumfunctie.
Het in kaart brengen van al deze stakeholders zal een van de eerste taken zijn. Daarna is het
belangrijk om in contact te blijven en te bekijken of er synergie tussen de belanghebbenden kan
worden gecreëerd. We zullen moeten blijven investeren in deze onderlinge relaties om tot betere
ideeën en uitwerking van deze ideeën te komen. Het lijkt ons derhalve goed om 2 tot 3 keer per jaar
een centrum brede contactavond te houden waar elke stakeholder zijn of haar gedachtes, plannen
programma’s en visies naar voren kan brengen in een informele sfeer. Tijdens deze contact avonden
kan gebrainstormd worden over manieren waarop het centrum van Cuijk bruisender gemaakt kan
worden.
Linking pin: de centrummanager
Als linking pin voor al deze organisaties zou de centrummanager kunnen fungeren. Hij is of zal
bekend moeten worden met alle organisaties die in het centrum iets organiseren of belangen
hebben. En de functie omschrijving, centrummanager, dekt hierbij volledig de lading. Hulp hierbij
vanuit de gemeente zal van wezenlijk belang zijn.
Ook financieel zullen er middelen moeten komen om e.e.a. te realiseren. Zonder geld kan er nu
eenmaal weinig tot niets georganiseerd of aangepakt worden. Aangezien de meeste organisaties uit
vrijwilligers bestaat en er meestal geen verdienmodel aan evenementen of verfraaiingen zijn
verbonden, zal een gemeentelijke bijdrage essentieel zijn. De gemeente als geheel zal ook profiteren
van een gezelliger, levendiger en saamhoriger centrum. Mensen uit alle wijken en uit de brede regio
zullen dit centrum willen bezoeken. Daarnaast zal ook de toerist graag een bezoekje aan het gezellige
en gastvrije Cuijk willen brengen en zijn potentiele nieuwe inwoners en bedrijven eerder geneigd
voor Cuijk te kiezen.
Middelen en prioriteiten
Er zal een inventarisatie moeten plaats vinden wat de prioriteiten zijn en om welke bedragen hier
aan verbonden zijn.
Nieuw is een bijdrage aan een centrummanagement niet. Er zijn talloze voorbeelden te geven, zoals
bijv. Oirschot: € 133.000, Valkenswaard: € 70.000, Maassluis: € 70.000, Grave: € 45.000,
Uden: € 192.000, Geldrop: € 84.750, Mierlo: € 33.380, Oss: € 110.000, enz.
Ook vindt men in diverse plaatsen subsidiemogelijkheden voor aanpassingen van panden in het
centrum.
Momenteel zijn er ook diverse landelijke en provinciale initiatieven ter bevordering van centra. Zo
kennen we bijv. regiodeals en Volop Brabant. Onderzocht dient te worden wanneer men in
aanmerking komt voor een dergelijk initiatief.
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Bijlage 1 Voorbeelden van soorten winkels als toevoeging in Cuijk
IJssalon
Koffie/thee winkel
Pannenkoekenrestaurant
Broodjeszaak
Snoepwinkel
Food workshop/ kookstudio
Kruiden, olie en delicatessen
Wereldwinkel/Fairtrade winkel
Parfumerie
Juwelier
Speelgoed
Speelhal/ snooker biljart
Foto/film
Italiaans restaurant
Feestartikelen
Kindermode
Platen/ cd/dvd /games en merchandise
Schoenen (duurder segment)
Fietswinkel
Auto en motorfiets accessoires
Beveiliging Elektronisch en Bouwkundig
Edelstenen en mineralen
Galerie kunst
Mode voor oudere dames (en heren)
Verlichting speciaalzaak
Massage en yoga e.d.
Creatief workshop
Heren kleding
Dames kleding
Computershop (evt met games en foto/film)
Printerinkt vulstation
Mode accessoires, bijoux
Zwangerschap en baby artikelen
Erotiekshop
Escaperoom
Design winkel
Modelbouw/drones
Cadeauwinkel
Outdoorshop
Pandjeshuis
Vintage winkel
Antiquariaat
Reparatiewinkel
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Bijlage 2 Voorbeelden winkels en ketens als toevoeging in Cuijk
Clevers ijs
Foka: computer +foto + film e.d.
Bruna
ICI Paris
Douglas
Holland & Barrett
Dille en Kamille
Jamin
Bagels & Beans
Pre Natal
Waar (fairtrade)
ANWB
Handyman
Wibra
Kwantum
Lucardi Juwelier
Siebel Juwelier
Verlinden juwelier
Bijou Brigitte
Ziengs
Ter Stal kleding
Kees Arts kleding (Boxmeer)
Marius mannenmode (Panningen)
Man kleding (Horst)
Takko
Van Haren schoenen
Tamaris
Ter Horst van Geel
Six
MS mode
Only for men
Open 32
We
Van Gils
Gents
Berden mode
Vodafone/Ziggo
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