
     

 

Aan de besturen van de Limburgse Ondernemersverenigingen 

Aan de centrummanagers in Limburg 

Geacht bestuur, Geachte centrummanager, 

In de afgelopen jaren heeft retailspecialist Eric Reubsaet via het Retailproject van MKB-Limburg 

voor ondernemerscollectiviteiten in steden, dorpen en buurten en voor lokale en regionale 

overheden  gewerkt aan een toekomstbestendige retailstructuur. In samenwerking met en met 

ondersteuning van de Provincie Limburg zijn projecten opgepakt om de Limburgse 

centrumgebieden te versterken en zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor retailers, 

overheden en andere partijen.  

De Stichting Lokaal Retailbelang en MKB-Limburg vinden het voor de retailers, de werkenden in 

de retail en de consumenten van groot belang om te blijven werken aan vitale 

centrumgebieden, van de grote binnensteden en perifere retailclusters tot en met de dorps- en 

buurtcentra. Vooral in deze zeer bijzondere tijd is de focus op de detailhandel en 

winkelambachten urgenter dan ooit.  

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat de inzet van de kennis en ervaring van Eric 

Reubsaet gewaarborgd blijft via de landelijke Stichting Lokaal Retailbelang. Deze Stichting is 

opgezet door de Nationale Winkelraad van MKB Nederland, het samenwerkingsverband van 14 

brancheorganisaties  dat de retailsector in Nederland vertegenwoordigt.  

Lokale en regionale ondernemerscollectiviteiten kunnen ondersteuning en advies krijgen van de 

Stichting Lokaal Retailbelang op het gebied van onder andere retail- en centrumvisies, 

bestemmings- en omgevingsplannen, transformatie van winkelgebieden, bereikbaarheid en 

parkeren, oneerlijke concurrentie, etc. Ook de lokale en regionale overheden kunnen een 

beroep doen op de kennis en ervaring van de adviseurs van de Stichting. Op de website 

www.lokaalretailbelang.nl treft u meer informatie aan.  

Het werkgebied van Eric Reubsaet betreft de provincies Limburg en Brabant. Indien u behoefte 

heeft aan advies en ondersteuning op de werkgebieden van de Stichting en/of nader kennis wilt 

maken, neemt u dan contact op met Eric. 

Hij is telefonisch te bereiken op nummer 06-10916050 of via het mailadres 

ericreubsaet@lokaalretailbelang.nl.  

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking! 

MKB-Limburg      Stichting Lokaal Retailbelang 

 

 

 
 
Monique Princen     i.o. Theo Urselman 
Voorzitter      Voorzitter   
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