Startpakket nieuwe ondernemers Korvel en Besterd

Welkom op de Tilburgse winkellinten Korvel en Besterd! Wat ons betreft heeft u een geweldige keuze
gemaakt door u te vestigen in deze mooie winkelstraat! Korvel en Besterd worden ook wel omschreven
als ‘de twee gespierde armen aan weerszijden van het centrum, die het lichaam van Tilburg van een flinke
dosis kracht voorzien’. En ‘armen uit de mouwen, handen in elkaar’. En dat hadden we zelf niet mooier
kunnen zeggen!
Om u snel wegwijs te maken in het reilen en zeilen op de Linten, vindt u in dit starterspakket een aantal
zaken die u op weg helpen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij lintenmanager@tilburgse-linten.nl
Nogmaals van harte welkom, wij wensen u veel succes met uw onderneming en vergeet niet: op de Linten
onderneemt u nooit alleen!

Alles op een rijtje

Mail de
Lintenmanager

Wij werken volgens plan

Om onze winkelstraten nog mooier en aantrekkelijker te maken voor de consumenten, werken wij gezamenlijk aan het Plan van Aanpak voor de Linten. De belangrijkste thema’s zijn:
* Communicatie
•
FB: winkellinten Korvel Besterd
•
Website: www.Korvel-Besterd.nl
* Communicatieclub:
• 		
Korvel: info@teksttelt.nl
• 		
Besterd: jdebeer@tilburgsekoerier.nl
•
Website: marc@vormbehoud.nl
* Sfeer en uitstraling
* Activiteiten en evenementen
* Gastheerschap en ondernemerschap
* Branchering en leegstand
* Bereikbaarheid en parkeren
* Veiligheid
Meer weten? Klik hier voor de samenvatting van het plan en klik hiernaast voor het volledige plan.

Wij werken samen

De ondernemers werken samen in de ondernemersverenigingen Korvel Vooruit en Besterd.
Op de Algemene Ledenvergaderingen hebben de ondernemers inspraak op de plannen en de uitvoering
daarvan. De ledenvergadering wordt altijd aan het begin van het jaar gehouden en alle ondernemers zijn
welkom.
De voorzitter van Korvel Vooruit is Peerke Hessels (info@peerke.biz), de voorzitter van ondernemersvereniging is Berrie Peek (berrie.peek@home.nl)
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Klik hiernaast voor de volledige besturen en de taakverdeling
De eigenaren werken ook samen in de Stichtingen BIZ Korvel en BIZ Besterd. De samenwerking en de
plannen voor de eigenaren zijn vastgelegd in het Meerjarenplan BIZ Korvel en BIZ Besterd klikhiernaast
voor het volledige meerjarenplan.
De voorzitter van de BIZ Korvel is Bas van Tilburg (bas@jebatil.nl), de voorzitter van de BIZ Besterd is
Arno van Kerckhoven (kerckhoven@planet.nl). Klik hier voor de volledige besturen en de taakverdeling.
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De uitvoeringsorganisatie van de beide ondernemersverenigingen en de beide BIZ- stichtingen is de Stichting Tilburgse Linten Korvel en Besterd. In opdracht van de verenigingen en de stichtingen voeren zij de
beide plannen uit. De voorzitter van deze Stichting is Jan Aartsen ( jan@wijnkoperijvanbilsen.nl).

Voorzitter beide
BIZ-Stichtingen

Klik hier voor het volledige bestuur en de taakverdeling.
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Zie je door alle stichtingen en verenigingen door de bomen het bos niet meer? Geeft niets, Saskia Nieuwesteeg (lintenmanager@tilburgse-linten.nl) is onze lintenmanager en helpt u graag verder op weg.

Wat kunnen wij NU voor u doen:
*
*
*

Een vermelding op de website www.korvel-besterd.nl
Wij kunnen u aanmelden voor de ondernemersnieuwsbrief Korvel en Besterd klik hier
Via onze FB pagina krijgt u gratis een bericht voor uw bedrijf en kunt u evenementen van uw bedrijf 		
aanmelden.
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Wat doen wij wekelijks:
*

FB berichten voor Korvel en Besterd.

Wat doen wij (bijna) maandelijks:
*
*
*
*

Eigenarenspreekuur.
Nieuwsbrief aan alle 235 ondernemers op de Linten.
(Veiligheids) overleg met de gemeente Tilburg.
4-seizoenen evenementen in voorjaar, zomer, herfst en winter

Wat doen wij jaarlijks:
*
*
*
*
*
*
*
*

Feestverlichting.
Hanging baskets.
Algemene Ledenvergaderingen.
Twee maal een Linten café met een thema of een spreker.
Behartigen van onze belangen bij de gemeente.
Grote evenementen organiseren
Korvel: Koningsdag en Ronde van Korvel
Besterd: Ronde van de Besterd en Heel Besterd Bakt.

Waar werken we (doorlopend) aan?
*
*
*
*
*
*

Acquisitie voor leegstaande panden.
Verbeteren van de uitstraling van de panden.
Verbeteren van de sfeer en de uitstraling van de Linten Korvel en Besterd.
Promotie van de linten in de digitale (noemen welke) en papieren media (Koerier, Stadsnieuws en BD)
Verbeteren van de website www.korvel-besterd.nl.
Vergroten van het bereik van de sociale media.

WhatsApp groepen:
*
*
*

Ondernemers Korvel: aanmelden bij info@peerke.biz
Ondernemers Besterd: aanmelden bij jdebeer@tilburgsekoerier.nl
Buitenbeterapp voor het melden van losse stoeptegels, kapotte lantaarnpalen etc, of 14013

Melden van onveilige situaties of calamiteiten:
*
*

Politie zonder spoed: 0900-8844
Politie met spoed: 112
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