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Aanvragen stimuleringsregeling verbeteren kwaliteit centrum Rijssen-Holten
geopend
Een sfeervol en aantrekkelijk centrum draagt bij aan een mooi straatbeeld en aan de
beleving van de consument. Leegstaande panden kunnen deze beleving en dit beeld
verstoren. Dat kan anders! Daarom bieden we u als ondernemer de mogelijkheid om
gebruik te maken van de stimuleringsregeling ‘verbeteren kwaliteit centrum RijssenHolten’. Het doel: het centrum van Rijssen en Holten nu én in de toekomst
aantrekkelijk te maken en te houden en samen van winkelen een sfeervolle beleving
maken!
Het consumentengedrag verandert voortdurend. Als ondernemer staat u voor de uitdaging
om ‘offline’ winkelen aantrekkelijk te houden. Een sfeervol en aantrekkelijk straatbeeld is
hierin essentieel. De stimuleringsregeling richt zich op een goede bezetting van de
winkelcentra, tijdelijke invulling van etalages in leegstaande panden en het segmenteren
van winkelpanden. Door het winkelbestand op een aantrekkelijke manier te vullen, hopen
we het centrum van Rijssen en Holten een kwaliteitsimpuls te geven.
Hoe werkt het?
Als ondernemer in het centrum van Rijssen of Holten komt u in aanmerking voor de
stimuleringsregeling. U kunt een aanvraag indienen voor de volgende bijdragen:
1. Stimuleringsregeling bezetting winkelcentrum
Bent u een ondernemer of winkelier die opereert in de schil rondom het
winkelcentrum en bent u bereid te verhuizen naar een leegstaand pand in het
centrum? Dan kunt u een aanvraag indienen voor deze verhuizing. Indien u in
aanmerking komt, ontvangt u gedurende maximaal 3 maanden een reductie van 1/3
deel van het huurbedrag met een maximum van €5000,- per aanvraag.
Bent u een startende ondernemer en wilt u zich vestigen in het centrum van Rijssen
of Holten? Ook dan komt u in aanmerking voor bovengenoemde subsidie.
2. Stimuleringsregeling tijdelijke invulling etalages
Als ondernemer in het centrum komt u in aanmerking voor een subsidie voor het
inrichten van tijdelijke etalages in leegstaande panden. Voor het inrichten van een
pop-up etalage of print op etalageruiten, wordt een eenmalige bijdrage van 50%
van de inrichtingskosten verstrekt, met een maximum van €750,- per winkelpand.
Voorwaarde is dat de etalage ingericht wordt met retail gerelateerde thema’s of
city promotion thema’s.
3. Stimuleringsregeling segmenteren winkelplanden
Indien u als ondernemer in het centrum van Rijssen-Holten bent gevestigd, komt u
in aanmerking voor een subsidie voor de segmentering van uw pand in het
centrumgebied. U ontvangt een eenmalige bijdrage van 25% van de kosten met een
maximum van €5000,- per aanvraag per oorspronkelijk pand.
Aanvraag indienen: vanaf 1 juli
Vanaf zaterdag 1 juli kunt u een aanvraag indienen voor de stimuleringsregelingen. De
aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur van de Stichting
Ondernemersfonds Rijssen-Holten. Uw aanvraag dient vergezeld te zijn van:
- Een (kopie van het) inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel;
- Een begroting van de kosten betrekking hebbend op de betreffende
stimuleringsregeling.
U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

Stichting Ondernemersfonds Rijssen-Holten
t.a.v. de heer G.J.W. Meenks
Pelmolenpad 17
7461 PT Rijssen
Let op: voor de stimuleringsregelingen is een beperkt budget beschikbaar. U kunt
aanvragen tot 31-12-2018, mits er nog budget beschikbaar is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Wim Meenks (secretaris
Stichting Ondernemersfonds) via gjw.meenks@solcon.nl of 06-49691717 of met de heer
Johan Mensink (accountmanager bedrijven/strategisch beleidsmedewerker bij gemeente
Rijssen-Holten) via j.mensink@rijssen-holten.nl of via 06-10056390.

