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Inlegvel 2020, beleidsplan 2019-2022 Centrummanagement Asten. 
 
Met handhaving van het eerder vastgestelde Beleidsplan 2019-2022 Centrummanagement Asten, 
wordt het volgende daaraan toegevoegd. 
 
Advies OVA aan CMA 2020. 
Het ontvangen advies is integraal bijgevoegd. 
Het bestuur van het CMA merkt daar nog het volgende over op. 
 
Het pleidooi voor behoud van het autoluwe centrum is door het bestuur in 2019 voortgezet. Er werd 
gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de commissie Ruimte. Op 26 november 2019 is door het 
college van burgemeester en wethouders een plan aan de commissie Ruimte voorgelegd, dat er in 
voorziet, dat het verkeersluw centrum wordt gehandhaafd. Wel worden er enkele 
verkeersmaatregelen voorgestelde om sluipverkeer te weren. 
Een compromis waarmee te leven valt. 
 
Er is bij de gemeente op aangedrongen om de bloembakken in de burg.Wijnenstraat door te trekken 
tot Oogwereld Philip en in de Pr. Bernhardstraat tot het Eeuwig leven plein. 
 
Beleving in het centrum is slechts mogelijk indien daar zowel overdag als s’avonds voldoende 
gebeurt. Ook in de toekomst achten we de aanwezigheid van winkels daarbij onmisbaar. In het 
centrum verspreide horeca is eveneens nodig als voorziening voor centrumbezoekers. Er moet een 
goede balans zijn in het aantal winkels en horecagelegenheden.  
Aan beleving in het centrum is gewerkt door te sleutelen aan de inrichting, de feestverlichting in de 
donkere dagen en de geluidsinstallatie in de openbare ruimte.  
 
De Markt is inderdaad met name in de winter niet interessant. Er wordt naar gestreefd om te komen 
tot een verlichte gevel van het gemeentehuis en van het oude postkantoor. Het bestuur van het CMA 
zal het initiatief nemen om de uitvoeringsmogelijkheden te onderzoeken. Het geheel zou daarmee, 
voornamelijk in de avonduren, een aanmerkelijk betere uitstraling krijgen. 
Er wordt niet gekozen voor de toevoeging van extra elementen op de markt in de winter. Dit omdat 
die niet permanent kunnen blijven staan en omdat in de winter nu eenmaal veel minder gebruik 
wordt gemaakt van de openbare ruimte. 
 
De kruisingen in de rondweg zijn niet allemaal optimaal voor verkeersveiligheid. Verbetering wordt 
nagestreefd voor de kruising Burg.Wijnenstraat/Langstraat en Wilhelminastraat/Kerkstraat.  
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Doordat de  Pr. Bernhardstraat, vanaf de Logtenstraat richting Ommel, geen hoofdweg is voor 
toeleiding van auto’s naar het centrum ( wel voor fietsers) kon daar eenrichtingsverkeer worden 
gerealiseerd en wel vanaf de rondweg richting Ommel. Daarmee is het verkeer op de kruising 
Pr.Bernhardstraat/Logtenstraat sterk afgenomen hetgeen ten goede komt aan de verkeersveiligheid. 
Met de herinrichting van de Logtenstraat zal door middel van een snelheidremmende maatregel en 
een Voetgangersoversteekplaats nog extra worden gewerkt aan de verkeersveiligheid op deze 
kruising. 
De wens van de ondernemers om het vooral makkelijk te maken, dat de bezoekers het centrum 
kunnen vinden onderschrijft het CMA. Daarvoor zijn de Floralaan, Bur. Wijnenstraat, 
Wilhelminastraat en Emmastraat de aangewezen verkeersaders, uitkomend op de rondweg. De 
bewegwijzering is daar ook op afgestemd.  
Komende vanuit Ommel met de fiets is er een rechte verbinding naar het centrum. Auto’s reden op 
die route tegen het Eeuwiglevenplein aan. De daardoor ontstane verwarring of men linksom of 
rechtsom verder moest is met het eenrichtingsverkeer er uit gehaald. 
 
In oktober 2019 werd voor de 2e keer de Pompoendagen doorgetrokken naar het centrum. Dat was 
tijdens de najaarsvakantie. Gestreefd wordt naar meer activiteiten rond de pompoendagen.  
In het eerste weekend van oktober was er traditioneel een Koopzondag. Thema is dan Kunst in de 
winkel, met daaraan gekoppeld een etalage kunstroute.  
Om de Pompoendagen te versterken eordt de Koopzondag in 2020 verplaatst naar de eerste zondag 
van de herfstvakantie 18 oktober. De herfstvakantieweek krijgt dan meer activiteiten: de PR kan 
worden gecombineerd en de trekkracht van het centrum op bezoekers neemt toe.  
We OVA heeft met deze wijziging ingestemd. 
 
De vraag om meer versiering in het centrum tijdens de feestdagen blijft. Meer kerstbomen zijn 
echter niet gewenst. Het CMA nodigt ondernemers uit om te komen met alternatieve betaalbare 
ideeën opdat de uitvoerbaarheid binnen de begroting kan worden bezien. 
 
De Reclamebelasting 2020 wordt voor het eerst over de hele breedte geïndexeerd. Dat betekent, dat  
de bedragen van € 250,- en € 500,- wel al basisnorm blijven maar in de praktijk ook met het CBS 
indexcijfer zullen stijgen. 
 
De planning van activiteiten zoals aangeven in het OVA advies wordt overgenomen, met de eerdere 
aantekening ten aanzien van de Koopzondag in oktober. 
De overname van de verantwoordelijkheid van de organisatie van de Koopzondag Burg. Wijnenstraat 
braderie blijft onder de voorwaarde, dat die straat zelf werkgroepleden levert. 
 
In 2020 zal worden ingezet op een visie om te komen tot een betere inrichting van de doorsteek 
tussen Midas en Kompas. 
 
Het CMA is bereid om aanspreekpunt te zijn voor nieuwe initiatieven in het centrum. Daarbij wordt 
aangetekend, dat het ontvangen geld uit Reclamebelasting niet zal worden gebruikt om initiatieven 
van andere instellingen te bekostigen. 
 
 
 


