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Weekmarkt 
nieuwe opstelling
In verband met corona heeft de weekmarkt op 
woensdag sinds het voorjaar van 2020  een nieuwe 
opstelling. Voor deze ruimere opzet is gekozen in 
samenspraak met de marktmeester, marktonderne-
mers, gemeente en Centrum Management. Doordat 
de markt is uitgebreid naar de Raadhuisstraat en 
het forum bij de Toren is de markt nu meer verdeeld 
over het centrum en hebben de winkels ook meer 
ruimte voor de deur. Door alle positieve reacties van 
zowel standhouders, ondernemers als bezoekers van 
de weekmarkt is besloten om deze opstelling zo 
te laten. Middels een marktcommissie worden veel 
zaken besproken samen met gemeente en Centrum 
Management. Mocht u hier vragen of opmerkingen 
over hebben, dan kunt u deze aan ons kenbaar 
maken.

Meer groen in het centrum
Zoals u vast is opgevallen besteden we veel aan-
dacht aan de sfeer in het centrum. Dit voorjaar 
hebben we bijvoorbeeld kleurrijke lampionnen opge-
hangen door het hele centrum. Dit geeft een vrolijk 
beeld, waarover we veel complimenten ontvangen. 
Ook het groen speelt een belangrijke rol. De groene 
plekken met zitplaatsen, die met kleurrijke kussen-
tjes een vriendelijk beeld scheppen. En natuurlijk 
de hanging baskets aan de lantaarnpalen met de 
prachtig bloeiende bloemen. Om het groen een nog 
prominentere plek te geven hebben we, samen met 
de gemeente, een nieuw plan uitgewerkt. Het gaat 
om ongeveer 12 kleine tuintjes. Deze groenstroken 
van enkele meters breed en zo’n 40 centimeter diep, 
worden aangelegd voor dode hoeken en dichtgeplak-
te etalages. De ondernemers worden verantwoordelijk 
voor het onderhoud. We willen hier graag vrijwilligers 
bij betrekken. Dus heeft u groene vingers en vindt u 
het leuk om een klein tuintje bij te houden? 
Mail dan voor verdere informatie en ideeën naar: 
info@centrumpanningen.nl.

Beste bewoner van centrum Panningen,

Zoals u weet is de slogan van ons centrum: ‘Thuis in Panningen’. Voor u, 
als bewoner van het centrum, is dit natuurlijk al helemaal van toepassing. 
Vandaar dat we u via dit speciale ‘Centrumjournaal voor bewoners’ willen 
informeren over de actuele ontwikkelingen binnen het centrum van Panningen. 

Inmiddels is er weer veel gebeurd en staat er ook van alles op stapel. in dit 
journaal melden we  de belangrijkste zaken, die ook voor u interessant kunnen 
zijn. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, zijn er de laatste jaren verschillende 
wisselingen geweest van winkels en bedrijven. Het centrum van Panningen is, 
ondanks de coronacrisis, nog steeds bruisend en vitaal. 
Wij wensen u veel leesplezier.

Jan Bouten,
Centrummanager Panningen

Kerkstraat 3a
5981 CD Panningen
info@centrumpanningen.nl
www.centrumpanningen.nl

Meer weten over Thuis In Panningen? Kijk op: Partner TIP:

thuisinpanningen.nl

Veilig centrum
Het is onze prioriteit om het centrum veilig te 
houden. Hiervoor werken we met verschillende 
disciplines samen. Zo is er een sms-alert waarbij 
de ondernemers zijn aangesloten en melding kunnen 
doen als er zich iets verdachts voordoet. Denk hierbij 
aan: vals geld, verdachte personen of winkeldiefstal. 

Verder zijn sinds 1,5 jaar automatische pollers ter 
hoogte van Jan Linders en ter hoogte van Bufkes in 
gebruik om overdag het autoverkeer te weren. De 
laad-en lostijden zijn van 6.00 tot 11.00 uur. Voor 
bewoners die ‘s avonds in het centrum moeten zijn, 
zijn er mogelijkheden waarvan u al op de hoogte 
bent gesteld.

Twee keer per jaar (‘s avonds en overdag) lopen 
we het centrum rond met o.a. gemeente, brandweer, 
politie, ondernemers en bewoners. Hierbij kijken we 
samen naar straatwerk, verlichting en verkeerssitu-
aties. Zo zorgen we samen dat het centrum veilig, 
maar ook goed verlicht blijft. 

Wijkagenten
Het centrum heeft vaste wijkagenten: Jennifer van 
der Stoep en Ellen Koopmans. Zij fungeren als aan-
spreekpunt in het centrum. Mocht u zich ergens 
zorgen over maken of iets verdachts zien, schroom 
dan niet om contact met hen op te nemen. Dit 
kan via mail: wijkagenten-peel-en-maas@politie.nl, 
Bureau Peel en Maas, Beekstraat 32, Panningen of 
telefonisch via: 0900 – 8844. 
Bij spoed natuurlijk altijd 112 bellen.

Samenwerken maakt het 
verschil!
Door een goede samenwerking met gemeente, onder-
nemers, Vastgoedvereniging, Wonen Limburg, Rabo-
bank, bewoners, marktondernemers en overige partij-
en  functioneert ons centrum prima waarbij iedereen 
zijn steentje bijdraagt.

We hopen u hiermee weer bijgepraat te hebben 
over de belangrijkste zaken in ons en uw centrum.
Wij, de ondernemers en Centrum Management zijn 
er trots op, hopelijk u ook!

Namens het Bestuur van Centrum Management 
Panningen en alle ondernemers wensen wij u veel 
woonplezier in ons mooie centrum.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt een mail sturen 
naar info@centrumpanningen.nl.



Kepèlla Cultura
Het centrum van Panningen staat bekend om de 
sfeervolle, zomerse activiteiten genaamd: Kepèlla 
Cultura. Volop gezelligheid voor alle leeftijden in de 
maanden juli en augustus. Door de restricties rond 
het coronavirus kan nog niet alles plaatsvinden. Zo is 
er geen muziekprogramma en geen openlucht bio-
scoop. Gelukkig is er even goed van alles te beleven. 
De zomermarkt en de weekmarkt, een spellenmiddag 
met Daelzicht en Cirque du Kepèl. De aftrap was een 
springkussenfestijn waar kinderen op 11 kussens naar 
hartenlust konden springen voor een goed doel. Dit 
heeft het mooie bedrag van €1900,- opgeleverd voor 
Stichting Gehandicapten Sport `Doe je mee’.
In dit journaal en op onze website: www.thuisinpan-
ningen.nl vindt u de overige activiteiten die -uiter-
aard onder voorbehoud - wel doorgang vinden. Wij 
hopen dat ook u hieraan plezier beleeft en wensen u 
een gezellige zomerperiode.

Schoon centrum
Jarenlang was rondslingerend afval in het weekend 
een probleem. Gelukkig hebben we Oswald! Al bijna 
zes jaar zorgt hij ervoor dat het centrum er ieder 
weekend spik en span uitziet. In alle vroegte begint 
hij met vegen, oprapen en prikken, zodat de be-
zoekers en bewoners weer van een schoon centrum 
kunnen genieten. We zijn natuurlijk ontzettend trots 
op zo’n vrijwilliger! Dit geeft de ondernemers, de 
bezoekers en natuurlijk u als bewoner een fijn en 
opgeruimd gevoel.

Projecten centrum
Na een geslaagde renovatie en herinrichting van het autoluwe gedeelte van een stuk Raadhuisstraat en Markt 
(ter hoogte van Tummers tot Omsels) zijn we doorgegaan met de omgeving Huis van de Gemeente en een betere 
bereikbaarheid van het park. Nu gaan we verder met de uitwerking van de Structuurvisie Centrum Panningen. Op 
dit moment zijn we volop bezig met de plannen voor de herinrichting van de voormalige locatie postkantoor en 
Raadhuisstraat tot aan de Toren. Middels een Thuis in Panningen-groep, samengesteld uit bewoners, onderne-
mers, adviseurs en Gemeente, zijn we met het concept plan bezig.
De belangrijkste doelen hiervan zijn onder andere:
• Uitbreiding parkeren ter hoogte van het voormalige postkantoor
• Betere aansluiting van de winkels aan het centrum
• Uitbreiding van het autoluw gedeelte tot aan de Bistro
• Beter waarborgen van de veiligheid van bezoekers 
• Zichtbare verbetering van de entree vanuit de Raadhuisstraat

Zodra het concept ontwerp klaar is, wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. We verwachten dat dit eind van 
dit jaar zal zijn. Voorafgaand hieraan wordt een avond belegd om bewoners en ondernemers van het betreffende 
gedeelte te informeren over de plannen. Vanuit het centrummanagement willen we graag dat het straatje Keprin-
gelerhof een upgrading met nieuw straatwerk krijgt. Uiteraard worden de betreffende ondernemers en bewoners 
hierover ook geïnformeerd. Zo ziet u dat het centrum van Panningen nooit helemaal af zal zijn en er altijd zal 
worden gewerkt aan een toekomstbestendig en mooi opgeruimd centrum dat steeds groener wordt.

Sfeerverlichting najaar
Door de coronacrisis waren we vorig najaar van 
mening dat het centrum nog wat extra gezelligheid 
kon gebruiken. We hebben de entrees voorzien van 
een hele mooie waveverlichting. Dit werkte direct 
sfeerverhogend. Met deze energiezuinige ledverlich-
ting kunnen we nog jaren vooruit. 

Blauwe zone
Het gratis parkeren in het centrum heeft aantrek-
kingskracht op bezoekers. Het parkeren in de blau-
we zone heeft een geldigheidsduur van 2 uur. De 
handhavers controleren regelmatig de blauwe zones. 
Parkeren zonder parkeerschijf of overtreding van 
de parkeertijd wordt beboet. Desondanks merken 
we helaas dat de tijd vaak wordt overschreden. We 
blijven hier aandacht voor vragen. Het is van belang 
dat iedereen elkaar de ruimte geeft om te parkeren 
binnen de toegestane tijd. 

Let op: ook als u een ontheffing heeft vragen wij u 
NIET op invalideparkeerplaatsen te gaan staan. Deze 
plaatsen willen we graag reserveren voor personen 

Stewards weekmarkt fietsvrij
Iedere woensdag tijdens de weekmarkt staan Jos, 
Toon en Jeroen bij de gratis fietsenstallingen.
Deze zijn nabij het Huis van de Gemeente en bij 
de Toren. De centrumstewards ‘weekmarkt fietsvrij’ 
bewaken tijdens de weekmarkt de gratis fietsen-
stallingen. Op deze manier ontstaat er rust op de 
weekmarkt en zijn de marktkramen en winkels beter 
bereikbaar. Veel bezoekers verbazen zich over deze 
fijne en gratis service. De stewards zijn er iedere 
woensdag van 9.00 tot 16.30 uur en zorgen dat alles 
netjes in de rij staat en houden de, vaak kostbare 
fietsen, in het oog. De koffie en de lunch voor de 
stewards wordt verzorgd door de gemeente.

Ferdi
Misschien heeft u hem al eens door het centrum 
zien lopen: Ferdi. Deze jongen zorgt voor alle (post)
bezorgingen vanuit het Centrum Management bij de 
ondernemers in het centrum zoals posters, flyers, 
brieven en de Zomerinfo. Ferdi doet dit met veel 
plezier en is altijd puntje precies. Ook dit Centrum-
journaal voor bewoners heeft Ferdi netjes bezorgd. 
Zo krijgt iedereen de post bezorgd en het neemt ons 
als organisatie veel werk uit handen. 

Trots
Wij zijn bijzonder trots op bovengenoemde vrijwil-
ligers, die vaak in weer en wind hun werk doen ten 
dienste van alle ondernemers en bezoekers van ons 
mooie centrum!

met een ontheffing voor deze parkeerplaatsen die 
komen winkelen. Graag uw aandacht hiervoor. Dank 
u wel!

Vindbaarheid
Als organisatie van Centrum Management Pannin-
gen willen we zichtbaar zijn. Iedere dag zijn we in 
touw om het centrum te verbeteren voor bezoekers, 
ondernemers en bewoners. Dit doen we onder meer 
door altijd het gesprek aan te gaan met alle gebrui-
kers van het centrum, want het centrum is er voor 
iedereen.
 
Ook online willen we goed zichtbaar zijn. Zo wordt 
de website www.thuisinpanningen.nl actueel gehou-
den en zijn we volop aanwezig op social media; 
Facebook en Instagram. Verder brengen we een aantal 
keren per jaar uitgaven uit die huis-aan-huis worden 
verspreid. Denk hierbij aan de Zomerinfo en de Voor-
en Najaarsspecial. 

Ook kijken we vanuit ons centrum naar de andere 
winkelkernen van onze gemeente. Door de oprich-
ting van Retail Management Peel en Maas zoeken we 
de verbindingen en leren we van elkaar. Dit najaar 
staan er bijvoorbeeld trainingen en opleidingen op 
het programma voor werknemers en personeel in die 
kernen.

 

Oswald

Ferdi

Toon, Jeroen en Jos


