CULTUUR

DETAILHANDEL

SPORT

HORECA

Oosterbeek meer als kunstenaarsdorp
promoten (Toorop staties/ Oosterbeekse
school).

Koopavonden en koopzondagen

Toekomst sportpark Hartenstein

Samenwerking tijdens evenementen

Themadagen (september/december)

Gezamenlijke PR
(goede onderlinge communicatie)

Tradities handhaven (herdenkingen)

Kerstmarkt, Sinterklaasintocht

Meer sportactiviteiten organiseren
(schaatsen, mountainbiketocht, survival,
bootcamp, triatlon)

Meer aandacht voor concertzaal, filmhuis,
musea, oude kerkje, architectuur

Herinrichting Weverstraat en Plein 1946
(slecht troittoir, verlichting)

Running dinner

Uniek landschap (wandel- en fietsroutes)

Avond- nachtverlichting etalages

Boek/brochure maken over Oosterbeek

Meer eenheid en verbinding tussen winkeliers en speciaalzaken

Parkeren Sportlaan verbeteren
Sportactiviteiten voor personeel ondernemers

Betere terrassen (Franse stijl, op het zuiden)
Vergunningen tijdens evenementen

Boek/brochure maken over Oosterbeek
(betere communicatie naar consument
over wat Oosterbeek te bieden heeft)

Sponsoring sportclubs > tegenprestatie
Lunchdorp
Papendal

Parkeerbeleid (o.a. Weverstaat)
Samenwerking Stuwwalloop

Aankleding Raadhuisplein (meer terrasjes
rondom ontmoetingsplek, niet parkeren)

Winkelen is beleven!
Meer prominente plek voor VVV-kantoor
(laagdrempelig, meer in centrum)
Meer wisselwerking tussen ondernemers,
verenigingen, stichtingen, kunstenaars
e.d. (niet alleen sponsoren)

LEEFKLIMAAT
Activiteiten voor jong en oud
Natuur, kunst, oorlogsverleden promoten
(route met bezienswaardigheden e.d.)
Activiteitenkalender voor Oosterbeek (PR)
Welness en gezondheid
Goede mix aan voorzieningen
Hondenpoep, graffity
Weinig avondactiviteiten (‘s avonds ‘dood’
dorp)
Arnhem goede toevoeging
Groen dorp (natuur, beekjes, Rijn)

Informele ondernemersborrel
(met spreker)
Raadhuisplein als gemeenschapsplein
(park, terrasjes, evenmenenten, ondergronds parkeren)

VEILIGHEID
Veilig fietsen bevorderen
Keurmerk Veilig Ondernemen
Veilige bereikbaarheid winkels (zebra’s,
verlichting)
Sleutelwacht B.O.A.
Winkeliers / buurt app
Plaatsen fietsenrekken
Trottoirs herstellen (oneffenheden na aanleg glasvezel, bestrating Weverstraat)
Voorlichting veiligheid in woonwijken
i.s.m. politie
Voldoende AED’s + vindbaarheid via app
Cameratoezicht
Kruispunt Utrechtseweg/Weverstraat niet
veilig
BHV-ers/EHBO-ers poule
Gemeente veranwoordelijk voor openbare ruimte +openbaar toilet?

Meer binding tussen ondernemers en
verenigingen creëren met privileges, acties,, sponsoring. maar ook bverengingen
die wat voor de ondernemers doen door
wisselwerking!

ONDERWIJS
Open staan voor (snuffel) stages
Ondernemers als gastdocent (of menor
beginnende ondernemers)
Samenwerking tussen scholen, ondernemers, winkeliers en andere instanties.
Verbinding cultuur en onderwijs
Ambachten (glas-in-lood,lijstenmakerij,
edelsmid, bouwopleiding/revabo)
Bijzondere instellingen voor begeleid
wonen (Plurijn, AZC, LKH)
Interesse vanuit onderwijs is laag
Taak voor de gemeente
(geen pijler ondernemersraad)

Foodtruck festival
Horeca zou ervoor moeten zorgen dat de
consument langer in het dorp blijft

TOERISME
Meer samenwerking hotels, horeca, VVV,
museum
Regionale/landelijke bekendheid vergroten
Parkeergelegenheid
Toerismeplatform voor productontwikkeling
Activiteitenagenda/jaarkalender i.s.m.
gemeente (ook online)
Actief social media inzetten
Betere koppeling gemeente>ondernemers (toerisme functionaris!)
Oosterbeek website/app
Schaatsbaan Raadhuisplein
Oosterbeekse haven
Brochure/film/video wat heeft Oosterbeek allemaal te bieden?
App met verschillende routes

