Dorpscentra
Ieder dorp heeft zijn eigen voorzieningen.

1.Welke voorzieningen mogen volgens u nooit verdwijnen uit
uw eigen dorpscentrum?
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Anders,namelijk:























( para ) medische voorzieningen en openbaar vervoer
Alles als het zich zelf niet kan bedruipen
Bibliotheek
Cultureel centrum of dorpshuis
Detailhandel
Dorphuizen
Een goede mix van een aantal zaken.
Geen
Gemeenschapshuis
Huisarts
Ik ervaar een verschil tussen wat we idealiter in een dorp zouden willen houden én het gebruik
maken van die voorzieningen.
Kasteel voor publiek openbaar
Locaties voor verenigingen
Lokale zaken zoals een natuurcentrum
Mfa
Non foodwinkels
Ontmoetingscentrum
Ontmoetingsplekken
Restaurants
Scholen
School (3x)
Speel gelegenheden
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Sportvoorzieningen en zwembad
Terrassen
Theater
Theater, musea, VVV,
Vers winkels en supermarkten in eigen tweede centrum. Het centrum(gemert ) gebruiken voor
horeca en winkels.
Zwembad, sportvoorzieningen
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2. Welke voorzieningen mist u in het eigen dorpscentrum?
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Anders, namelijk:
















Bereikbaar met OV
Bioscoop (3x)
Bioscoop u
Buitenzwembad
Coffeeshop en een poppodium
Ecologische/ biologische winkel
Gemeente moet zo weinig mogelijk doen, ze kunnen het niet en het kost te veel
Groenvoorzieningen, park
Meer winkels
Mogelijkheid om met openbaar vervoer in Gemert te komen
Museum over de geschiedenis van het dorp wat gemakkelijk toegankelijk is
Natuurwinkel
Nog niet aangezien nog mobiel ben en zelfstandig vervoer heb
Supermarkt
Treinstation
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3. Stel u bent de centrummanager of dorpsadviseur en u krijgt de gelegenheid
om uw ideale dorpscentrum te ontwikkelen. Wat zou u veranderen/wijzigen?
(n = 125; 47% = Het huidige dorpscentrum voldoet aan mijn wensen)



























1 Borden die duidelijk aangeven hoe te rijden i.v.m een richting in centrum
2 sfeer vollere verbinding maken tussen centrum en horeca
3 Kasteel open stellen voor publiek
Alle moderne en sfeerloze gevels aanpassen.
Alles, want op de gemeente kun je wachten tot je een ons weegt. Zijn alleen maar bezig met
politiek en zichzelf.
Autovrije winkelstraat
Bakel: verkeer uit het centrum en een gezellige open terrassen/restaurant markt
Centrale ontmoetingsplek voor alle verenigingen en clubs een voor van MFA
Centrum helemaal autoloos
Centrum GEHEEL verkeersvrij; alleen voetgangers toegestaan
De huidige centrum manager vervangen. Weet niet waar hij mee bezig is.
De oude historie van Gemert nog meer implementeren in de dorpskern. We hebben prachtige
oude gebouwen, kloosters, kasteel en hoewel we niet zelf kunnen bepalen wat daar mee
gebeurd is het eeuwig zonde dat het er maar staat te verpieteren. Het zou al fantastisch zijn als
er eenmaal per jaar een (historisch) festival o.i.d georganiseerd zou kunnen worden waarbij
Gemert in het zonnetje gezet wordt (waarbij de optocht onderdeel zou kunnen zijn van iets
groters). Er is tevens op dit moment nergens de mogelijkheid om bijvoorbeeld een mooie
wandeling in een park te maken. Verder vind ik het initiatief Hartje Gemert top en ben ik trots op
een levendig en bruisend dorp als Gemert met al haar activiteiten.
Een cultureel centrum in het centrum. De eendracht zou in het centrum moeten liggen. Bv het
kasteel met veel parkeermogelijkheden.
Een dorpscentrum moet hebben medische voorzieningen versmarkt en een
dorpshuis.Boerenbondsmuseum
Een kerkgebouw, een gemeenschapshuis, een diversiteit aan winkels, diverse terrassen
Er mogen wel vaker dingen als bv jaarmarkt of optredens op de markt zijn
Gelijke openingstijden op vrijdagavond
minder borden buiten
Grotere diversiteit aan winkels
Handhaaf de authentieke dorpsstructuur
Blijf vrij parkeren
Geen stoplichten
Handhaven parkeerverbod rondom de kerk. Het is geen gezicht dat er rond de kerk, met
uitzondering tijdens diensten, altijd auto's staan.
Het belangrijkste is handhaving van afgesproken regels. Zie opmerking bij vraag 2
Het eenrichtingsverkeer is onlogisch.
Het kasteel betrekken bij het centrum en tuin open houden voor het publiek
Het kasteel en de tuin openstellen voor het publiek en de omliggende landerijen vrijwaren van
bebouwing.
Het kasteel nog meer betrekken bij het centrum op een of andere manier
Horeca en winkels centreren
Ik woon in gemert en vind omgeving ridderplein erg mooi geworden. wel vind ik dat niet ieder
plekje volgebouwd moet worden. Meer groen/parken. Opknappen van de rips (riviertje) en
natuurlijk de kasteeltuin open!
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Ik zou een aantal activiteiten daadwerkelijk concentreren in het centrum,Ridderplein, en niet
verspreid over het traject Ridderplein,Kerkstraat,Nieuwstraat,Haageijk in Gemert. Ook moet
duidelijk worden of de inzet van reclamebelasting wel het beoogde effect sorteert. Een
ondernemersfonds voor de gehele Gemeente is een betere optie want hier profiteert iedereen
van.
Ik zou het centrum van Ridderplein tot Haageijk autovrij maken in beide richtingen met een
doorsteekmogelijkheid van Ruijsenbergstraat naar Virmundtstraat. Verder het winkelgebied wat opfleuren met
bloembakken aan de lantaarnpalen.
Ik zou het openbaargebied veel beter onderhouden. Dagelijks afval opruimen. Onkruid dat op
diverse plaatsen tussen de verharding groeit verwijderen.
Ik zou proberen te doorgronden of mensen ook bereid zijn gebruik te maken van de
voorzieningen, die ze vanuit een romantisch denken over 'vroeger', graag zouden zien in hun
dorpscentrum.
Ik zou toch, nu het centrum klaar is, wat meer willen organiseren
In ieder geval geen gemeenschaps geld gebruiken
Initiatieven ontwikkelen i.s.m. wijken/buurten. de veerkracht van de buurt activeren.
Kerkstraat afsluiten voor verkeer en kasteel tuinen openstellen voor het publiek
Laagdrempelige tentoonstellingsruimte
Leegstand winkelpanden aanpakken.
Meer controle en regie over evenementen in het centrum zodat iedereen tevreden kan zijn en er
meer georganiseerd kan worden voor een breed publiek
Meer eenheid tussen de horecauitbaters realiseren.
Meer richten op ouders met jonge kinderen
Meer vrije sector bouwen en intenzieve varkens stallen in het log gebied stil leggen in verband
met gezondheid van de bewoners
Meer winkels en activiteiten
Minder reclame borden en opstakels
Niet alles volbouwen met huizen bij de school kinderen hebben ruimte nodig .
Ontwikkeling van het kasteel
Op zich ben ik tevreden over het huidige dorpscentrum. Het enige wat ik zou aanpassen is de
winkelstraat autovrij maken. Dit blijft lastig voor winkelende mensen als hier fietsers en auto's
(eenrichtingsverkeer) passeren.
Openstellen van het kasteel
Openstellen van het kasteel zowel voor bewoner als tourist
Opvang voor dementerende midden in het dorp, naast De Bron, waar nu woningen gebouwd
worden. Op de plek van de oude Bron een park maken, met veel bankjes waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Meer woningen voor ouderen, midden in het dorp.
Fysiotherapeut en arts midden in de het dorp.
Parkeersituatie (veiligheid) centrum
Ridderplein duidelijkere afscheiding tussen de weg en het plein
Samen met bewoners het ideale dorpscentrum ontwikkelen
Samenwerking tot stand brengen tussen diverse instellingen/bedrijven
Treinstation
Uniforme openingstijden
Verrassender en creatiever.
Ridderplein is 'alleen maar een plein', kiosk is eigenlijk een must!
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Voor het Centrum van Gemert zou ik een busstation ontwikkelen op de plek waar nu nog 't
Gasthuis gehuisvest zit (plan van VVD Gemert). De plannen om hier een Aldi te huisvesten vind ik
meer dan overbodig. Gemert-Bakel heeft behoefte om goed bereikbaar te zijn en wil een OVscharnierpunt worden, dan is het ook van belang om een dergelijk busstation midden in het
Centrum te plaatsen. Dit kan overstappers verleiden om gebruik te maken van het Gemertse
centrum. Wanneer het plan van de Aldi zal worden doorgezet is het zo dat er een zoveelste
supermarkt in Gemert bijkomt op een plaats waar het gewoon overbodig is (pal naast de
Nettorama), Aldi is wat mij betreft meer dan welkom in Gemert maar niet op de plaats van 't
Gasthuis, hier moet een busstation en meer retailmogelijkheden ontwikkeld worden (Géén
supermarkten)
We zijn op de goede weg.
Winkelstraat gemert autovrij of zelfs voetgangerszone.
Waar nu nog parkeerplaatsen zijn zo houden om een groter parkeerplaatsen tekort te
voorkomen.
Wonen op benenden verdieping in het centrum ontmoedigen zodat er meer ruimte is voor
winkels in de bestaande straat. en als er gewoond word geen rechten op inspraak hoeveelheid
evenementen. nu worden goede evenementen verplaatst
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