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  VASTGOED OISTERWIJK CENTRUM 

                                                                                               Oisterwijk,  31 Mei 2013 

Geachte Heer, mevrouw , ….. 

 

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat in december 2012 de stichting Centrummanagement Oisterwijk is 

opgericht. 

In dat jaar is door vertegenwoordigers van de winkeliers, horeca en de gemeente hard gewerkt om een 

plan van aanpak te maken om tal van zaken in het centrum op te pakken en is er inmiddels een 

centrummanager aangesteld in de persoon van Dhr. Frits Knibbeler. 

Het centrum van Oisterwijk heeft bijzondere kwaliteiten, denk aan de grote variatie van 

horecabedrijven, het gedifferentieerde winkelaanbod en de historische en recreatieve 

aantrekkelijkheid. Voor een economisch, bruisend centrum is het  deze uitdagende tijden van groot 

belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk kan worden opgetrokken om die het 

hoofd te bieden. 

Ook de eigenaren van het vastgoed hebben een groot belang bij een goed functionerend centrum. 

Om daar ook invloed op te kunnen uitoefenen is het belangrijk dat we daar ook bij betrokken zijn. 

Binnen de structuur van de stichting centrummanagement is het mogelijk een bestuurszetel te bezetten 

door een afvaardiging van de belangengroep "vastgoed". 

Om als afgevaardigde van deze groep te kunnen optreden hebben ondergetekenden een vereniging 

opgericht onder de naam Vastgoed Oisterwijk Centrum, "VOC". 

Wij vragen u dringend als eigenaar van vastgoed in het centrum van Oisterwijk lid te worden van deze 

vereniging. 

De akte van oprichting van de vereniging kunt u vinden op www.voc-oisterwijk.nl . 

Om een lidmaatschap aan te kunnen gaan moet u vastgoed bezitten dat gesitueerd is in het aangegeven 

gebied van het centrum. ( zie bijlage ). 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 50,- per commerciële unit, voor woningen die eventueel boven de 

units gesitueerd zijn of solitair worden geëxploiteerd wordt ook een contributie geheven. Voor de 

eerste twee woningen € 10,- en daarna € 10,- extra voor iedere extra woning.  

(Bijv. Commerciële unit plus 1 of 2 woningen, contributie € 60,-) 

Indien u nog vragen heeft dan kunt u zich altijd tot het bestuur wenden via onze @mail. Wij stellen het 

op prijs wanneer zich als lid bij ons meldt en uw gegevens achterlaat op info@voc-oisterwijk.nl . 

 

Met vriendelijke groet van het bestuur vereniging V.O.C., 

 

Ben Schonk,  

Rini Verspeek, 

Rob Daniëls 
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