
Jaarverslagwerkgroep detail OVA 2017 en ontwikkelingen Centrummanagement. 
 
De werkgroep detail. 
De werkgroep detail kwam 5 keer bij elkaar en werd gecoördineerd door Wim van Boxtel. Maurice 
Janssen van oogwereld Philip, vulde de vacature in die was ontstaan door het verstrek van Ronnie ter 
Brugge. Dorthe de Jong nam (een van de twee) vertegenwoordiging van de OVA bij de Stichting 
Centrummanagement Asten ( CMA) op zich nadat de afgevaardigde Huub Verdonschot zijn 
bestuurslidmaatschap van de stichting beëindigde. 
 
Een aantal aandachtspunten stonden op de agenda zoals: 
- gewenste ontwikkelingen in het centrum waaronder de inrichting met bloembakken en hanging 
baskets; 
- enkele verkeersknelpunten; 
- Asten 2030; 
- geluidsinstallatie in de openbare ruimte; 
- samenwerking detail in de regio;( een onafhankelijke gezonde concurrentie en samenwerking 
beperken tot algemene onderwerpen die de gemeente overstijgen) 
- verwelkomen nieuwkomers door de OVA; 
- planning koopzondagen; 
 
Op 7 juni 2017 werd een Doe activiteit georganiseerd voor de detaillisten. Omdat in 2016 de golf 
clinic bij ’t Woold verregende werd deze herhaald. Dit was tevens een gelegenheid voor de 
aanwezige detaillisten om onderling contacten te leggen en de ontwikkelingen binnen hun 
bedrijfssector te bespreken. 16 personen volgden de clinic. 
 
Er werd een advies opgesteld gericht aan het CMA. Dit advies werd op 26 september in ’t Wapen van 
Asten besproken met de detail OVA leden. Na aanpassingen en instemming werd het advies aan het 
CMA aangeboden. Het advies kan worden nagelezen op de website van de OVA en CMA. Na afloop 
van deze avond was er gelegenheid om mee te doen met een partijtje Bowling. Dit om aan de leden 
gelegenheid te bieden tot onderlinge contacten. 
 
Uit het koopstromenonderzoek in de MRE bleek, dat Asten als centrum het lang niet slecht doet. Er 
kwamen winkels bij en de leegstand van winkelruimte was beperkt. Het winkelcentrum is op de 
toekomst voorbereid. 
 
Wim van Boxtel gaf aan te stoppen als coördinator van de werkgroep. Naar een opvolger werd/wordt 
gezocht. 
 
Centrummanagement. 
Het advies 2017 van de OVA aan het CMA werd overgenomen en aangevuld door het CMA tot een 
beleidsplan 2017. 
Dit beleidsplan staat op de website www.centrumasten.nl. Er werd een bijdrage geleverd aan de 
discussie Asten 2030 en de ontwikkeling van een nieuw Klokkenevenement. 
 
Maria Kuijpers werd als Centrummanager opgevolgd door Jos Jacobs. 
 
Door het CMA werden georganiseerd: 
- de activiteiten op de Koopzondagen, Moeder- en Vaderdag; 
- de najaarsactie; 
- de feestverlichting; 
Tevens werd bijgedragen aan: 
- Asten in Kerstsfeer en de Zomeravond activiteiten. 



 
Er werd een dringend beroep op de gemeente gedaan om het zo te regelen, dat de terrassen op de 
Markt kunnen blijven staan tijdens de 2 wekelijkse markt. Er wordt gewerkt aan een voorstel. 
 
Er was twee keer overleg tussen de stichting en weth. van Bussel. 
 
Voor de totstandkoming van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen van achtergrond 
muziek in het centrum is begonnen met het werven van fondsen. In dat kader is er ook een bijdrage 
gevraagd aan de OVA. 
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