
Een overweging tot:

Duurzame
gastvrijheid!
Het is een serieus dilemma waar meer stadscentra mee worstelen: zet ik als winkelier mijn 
deur, ongeacht het weer, open of niet? De argumenten voor sluiten liggen voor de hand. Het 
levert een besparing op in de stookkosten. Dat is goed voor de portemonnee en voor het 
milieu. Maar straalt een dichte deur niet uit dat je gesloten bent? En gaat het niet ten koste 
van onze klandizie?

In Wageningen was in 2018 al een experiment met dichte deuren. Het initiatief kreeg dit jaar 
een vervolg. Ongeveer vijftig winkeliers die daar hun deuren steeds open hadden staan, doen 
hun deur nu dicht of doen dit vaker. Volgens de eerste resultaten bespaart dit elke winkel 
ongeveer 37 procent aan energie. 

Vrijwel alle winkeliers met een dichte deur hebben daar een sticker op geplakt met de mede-
deling dat hun winkel wel degelijk open is. Ook in Nijmegen, waar steeds meer winkeldeuren 
gesloten blijven. Daar zegt de eigenaar van een meubelwinkel, Henry van Straaten, bovendien 
niet te geloven dat hem dat omzet kost. ’Een heel enkele klant misschien, maar dat staat niet 
in verhouding tot de extra stookkosten die je moet maken.’ (Bron: De Gelderlander)

Een onderzoek van Stadslab2050 in Antwerpen laat zien dat hij gelijk heeft. Het aantal shop-
pers dat een winkel binnenstapte verschilde niet per situatie. Het aanbod van de winkel en de 
aantrekkingskracht daarvan blijken veel bepalender te zijn in het binnenhalen van klanten. 
(Bron: fashionunited.nl)

Het is een overweging die het CMO u mee wil geven: bespaart u op de stookkosten en kiest u 
voor duurzame gastvrijheid? Wij zorgen in elk geval voor een passend en opvallend bordje voor 
uw op winkeldeur. Onder het motto: Stadshart Oss kiest voor duurzame gastvrijheid! 

U kunt een gratis bordje aanvragen via 
info@centrummanagementoss.nl

Met vriendelijke groet,

Jan van Loon,
voorzitter Centrummangement Oss
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Het bordje is gemaakt van duurzaam materiaal en is voorzien van 
een zuignap voor bevestiging aan uw winkelraam of -deur. Het is 
2-zijdig te gebruiken zodat u zelf de beste zichtbaarheid kunt 
bepalen. Formaat van het bordje is 15 x 15 cm.

Vraag nu uw gratis bordje aan: info@centrummanagementoss.nl
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