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Wel of niet

OVB

Ambtelijk

Bestuurlijk

centrummanagment commisie grondgebied en gemeenteraadleden Jumbo

Vastgoedeigenaren

Spreekuur

Vastgoed

VVE

Fred van den Herk de Zaligheid

Gebruikt door De Zwarte Hond

Onderneemers bestaandsrecht in toekomst.
Nieuwe bestemming voor winkels die weg
moeten.

??

n.v.t.; winkels hoeven niet weg
in onze visie

Multifuntioneel centrum huiskamer van
Bladel.
Verblijfsklimaat kernwinkelgebied versterken
rondom markt/kerk.
Naar het centrum brengen Den Herd ivm
meer cultuur.
Naar het centrum brengen Podium 10 ivm
meer cultuur.
Meer woningen.
Groene en duurzame faciliteiten in de straat.
Gemeente stimuleert onderneemers te
verplaatsen naar centrum.
Samenwerking tussen onderneemers.
Nieuwe ondernemingen moeten toevoegen
aan huidige aanbod.
Goed en gratis parkeren rondom
kernwinkelgebied.
Auto belangrijkste vervoersmiddel
winkelstraat Bladel.
Betere signing borden"Centrum Bladel "voor
kruispunten/parkeerroute.
De Posthof is de beste plek om Den Herd te
situeren.
In het gebouw van de Rabobank een hotel of
restaurant plaatsen.

??
??

Meer eenheid tussen horeca-ondernemers
bijv. Terrassen/parasollen.
Fietsoplaadpunten van de Rabobank naar de
horeca verplaatsen.

??

Wel rond markt, maar niet
perse Posthof
Rond de markt, niet perse in
het Rabohuis
De visie doet hier geen
uitspraken over; beide is
passend
De visie doet hier geen
uitspraken over; beide is
passend

Gevarieerde en aansprekende activiteiten
georganiseerd worden.
De aantrekkelijkheid van het centrum naar
buiten kan beter.
Centrum is minder aantrekkeijk als
kernwinkelgebied verkleint word.
Detailhandel toestaan aan de markt maakt
centrum attractief.
Marktstaete mag blijven.
"Den Herd" moet uitdaging geven tot
samenwerking burgers en organisaties
"Den Herd" Gedeeld ruimte gebruik moet het
uitgangspunt zijn.

Visie gaat uit van haltermodel
waarbij er ook een supermarkt
(detailhandel) aan de markt ligt

"Den Herd" gebruikers dwingen tot
samenwerking geen eilanden.

Niet dwingen maar stimuleren

Additionele parkeerplaatsen Den Herd.

Meenemen in dubbelgebruik
totale parkeerbehoefte

Branchvreemde functies onder één dak
creeërd meerwaarde.
De informatie voor toerisme en leisure is erg
summie.

De visie doet hier geen
uitspraken over

Vergrijzing word niet genoeg meegenomen in
de cijfers.

In de visie krijgt vergrijzing een
nadrukkelijke plek

Meters moeten weg in niet-dagelijke sector.
Verdiepte marktberekening
branchgroepen;dagelijks,mode&luxe,vrijetijd
enz.

Voor deze visie is deze studie
niet uitgevoerd

Verbeterd verblijfskliemaat, in het weekend is
het na 6 stil.
Het verblijfsklimaat moet ook los van het
winkelgebied in orde komen.
Aanbod horeca is erg beperkt.
Het is niet reël dat Bladel en regionale
Rabobank word.

Wat wordt bedoeld met
Regionale Rabobank?

Een herindeling/andere locatie of andere
functie gemeentehuis.
De visie omschrijft ambities
voor de markt die ook de
zuidwand kunnen verbeteren
Posthof is in de visie een
mogelijke locatie voor een
supermarkt

De gevestigde bebouwing aan de zuidwand is
een afbreuk aan de markt.
Supermakt aan de Posthof is weinig
doordacht.

visie spreekt van bereikbaar
voor iedereen

Betere opties voor rolstoelgebruik.
Uitbreiding voor de Jumbo.
Compact houden van het centrum.

Visie gaat uit van haltermodel
waarbij er ook een supermarkt
(detailhandel) aan de markt ligt

Geen detailhandel op de markt.
Huidige inrichtig van de Sniederslaan niet
veranderen.
De verkeersdremper aan de Korte Vore moet
weg
Geen derde fullservice supermarkt.

??

We moeten indivudeel aanwezig zijn op het
internet.
Een extra supermarkt is positief
Niet ondergronds parkeren in verband met de
kosten.
Een horecavereniging opzetten.
Bladel moet niet standser worden.

De visie doet hier geen
uitspraken over; beide is
passend
De visie doet geen uitspraken
over aantallen supermarkten,
wel over de locatie
Wat wordt hier bedoeld?

??

De visie doet geen uitspraken
over aantallen supermarkten,
wel over de locatie

Binnen het centrum ligt toekomst
consumentenverzorging.
Geen kleiner centrum.
Markt moet ruimte bieden aan
detaihandelfuncties.

??

Visie gaat uit van haltermodel
waarbij er ook een supermarkt
(detailhandel) aan de markt ligt

Vastgoed,ondernemers en de gemeeten
moeten samenwerken.
Verenigingen opzetten.
Flayers ophangen branchevreemde omgeving
trekt grooter plubliek.

Wat wordt hier bedoeld?

Ruimtelijk moet de kern ook aantrekelijk zijn.
Meer detailhandel in het centrum

??

De visie doet hier geen
uitspraken over; beide is
passend

??

In deze visie wordt het iets
stadser t.o.v. de huidige
situatie

Relatie met andere dorpen is goed. Maar wel
eigen identiteit.
Bladel nieuw stadje of blijft het een dorp?
Meer diversietijd in aanbod.
De herkenbaarheid van de entree's naar
centrum moet verbeterd worden.
bestemmingsverruiming/-wijziging
vereenvoudigd moet makkelijk worden

flexibele regelgeving is passend
bij visie

Meer soicale huur woningen

??

Wij hebben dit meegenomen in onze visie
Zie opmerking
Dit is niet meegenomen in onze visie

