
 

 

                                                                                                                                                          Januari 2021 

Beste ondernemers, 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, 

inrichting en leefbaarheid in ons centrum. 

Heeft u als ondernemer vragen/opmerkingen over veiligheid, inrichting, leefbaarheid of heeft u een 

item voor deze nieuwsbrief, neem dan contact op met Centrum Management Panningen, via tel. 06-

10927359/06-13950084 of mail ons via info@centrumpanningen.nl. 

Al 1 jaar zijn de automatische pollers in gebruik in 

ons centrum bij de ingang ter hoogte van Jan 

Linders en bij de ingang ter hoogte van Bufkes. 

Laad- en lostijden van ons centrum zijn van 06.00 

tot 11.00 uur. Vanaf 11.00 uur is de toegang 

afgesloten. Mocht u dringend in het centrum 

moeten zijn en geen mogelijkheid hebben om via 

de achterzijde uw pand te bereiken dan kunt u 

contact opnemen met: Mike Peeters (Bufkes), tel. 

06-54355193, email: mikepeeters@home.nl of 

Guus Wokke (Guus Wokke opticien), tel. 06-

51641393, email: info@guuswokkeopticien.nl 

Afgelopen najaar hebben wij jullie allen gevraagd 

om jullie contactgegevens voor de SMS Alert te 

controleren en eventuele wijzigingen en 

aanvullingen aan ons door te geven. De gemelde 

wijzigingen zijn allemaal verwerkt in het 

meldingssysteem. Mochten jullie nog niet zijn 

aangesloten maar dit wel graag willen, verzoeken 

wij contact op te nemen met                           

 

Centrum Management, Petra Poulissen, tel.        

06-13950084 of mail: info@centrumpanningen.nl. 

Het SMS alert wordt ingezet op het moment dat er 

een bericht bij ons binnenkomt over verdachte 

personen, vals geld, winkeldiefstal, overval en/of 

bedreigingen enz. Wij kunnen dan binnen enkele 

minuten alle aangesloten bedrijven waarschuwen 

door middel van een SMS bericht. Deelname aan 

SMS alert is gratis met 1 geregistreerd 

telefoonnummer. Dinsdag 26 januari is het des te 

meer gebleken (i.v.m. met de dreiging van de 

rellen in Peel en Maas) hoe belangrijk het is elkaar 

snel te kunnen informeren. 

De wijkagenten 

in ons centrum 

zijn Luc Janssen 

en Jennifer van 

der Stoep.  
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Luc Janssen is toegevoegd aan de werkgroep 

Keurmerk Veilig Ondernemen en zal samen met 

Centrum Management, Gemeente, ondernemers 

en enkele bewoners de vergaderingen bijwonen, 

de centrumscan mee uitvoeren en ons met raad en 

daad bijstaan op het gebied van veiligheid. 

Uiteraard zijn beiden ook toegevoegd aan onze 

SMS Alert. Luc en Jennifer zijn te bereiken via mail: 

wijkagenten-peel-en-maas@politie.nl, Bureau Peel 

en Maas, Beekstraat 32, Panningen, alarmnummer: 

112 (spoed) of 0900-8844 

De laatste centrumscan is uitgevoerd op 4 oktober 

2019. In 2020 heeft door COVID19 maatregelen en 

restricties nog geen centrumscan kunnen 

plaatsvinden. Zodra dit weer mogelijk is zal er een 

update van de centrumscan plaatsvinden. De 

belangrijkste opmerkingen uit de scan van 2019 

zijn: 

- controle op defecte lantaarnpalen 

- verlichting doorgang Markt/Huybenplein 

opnemen met pandeigenaar 

- aandacht voor verkeerssituatie bocht 

Carrièra Mode 

- zichtbaarheid reflectie strips op 

stroompalen Markt  

De weekmarkt heeft vanaf het voorjaar 2020  een 
nieuwe opstelling gekregen. Samen met de 
marktmeester , Gemeente en het Centrum 

Management hebben we veel energie gestopt in 

het maken van een opstelling waarin alle wensen  

zijn meegenomen. We hebben in verband met de 
regelgevingen omtrent COVID19 de Raadhuisstraat 
en het forum bij de toren erbij betrokken. Hier 
hebben we veel lof over gekregen van zowel 
bezoekers, standhouders als ondernemers. Met 
deze opzet wordt een groter deel van het centrum 
betrokken bij de weekmarkt. We hopen dat deze 
opstelling met de ‘win win’ situatie blijft staan, ook 
voor de langere termijn.  

Deze locatie is vooralsnog ingericht als tijdelijke 

parkeerplaats (lang parkeren). Inmiddels is een 

werkgroep (TIP) gestart om de plannen voor 

inrichting van deze locatie in beeld te brengen. 

Deze zomer zullen de plannen voorgelegd worden 

aan de gemeenteraad. Wij zullen u allen middels 

een project info nieuwsbrief op de hoogte gaan 

houden.  
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