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OVERZICHT STELLINGEN WINKELGEBIED SOMEREN – welke stelling past het beste bij de partijen? 

ONDERWERPEN STELLINGEN 
      

Sfeer 
De gemeente moet mede zorgdragen voor een sfeervolle inrichting van het 
winkelgebied. 

geen input X    X 

De ondernemers zullen hoofdzakelijk zorgen voor een sfeervol winkelgebied. geen input  X X X  

Gezamenlijk doel 

Pandeigenaren, detaillisten en gemeente moeten hetzelfde ultieme doel 
nastreven. 

geen input X X X X X 

De gemeente heeft andere belangen en zal daarom andere doelen nastreven 
dan de ondernemers. 

geen input      

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

Pandeigenaren, detaillisten en gemeente zijn allen verantwoordelijk voor een 
succesvol winkelgebied. 

geen input X     

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een succesvol winkelgebied. De 
gemeente kan daarin faciliteren. 

geen input  X X X X 

Postelstraat 
inrichting 

Ondanks de Postelstraat een korte tijd geleden is heringericht, zal het wederom 
flink moeten worden aangepakt. 

geen input X X X X 
geen input 

De Postelstraat voldoet voorlopig prima; het is zonde om deze opnieuw flink aan 
te pakken. 

geen input     

Inrichting centrum 

Het Wilhelmineplein en (een deel van) de Postelstraat moet anders worden 
ingericht: gelijkvloers met dikke keien, minder toegangswegen en meer 
terrasruimte moet zorgen voor meer sfeer en dat auto’s rustiger gaan rijden. De 
gemeente moet dit grotendeels bekostigen. 

geen input X X 

 

X X 

De inrichting van Wilhelminaplein en Postelstraat zou voorlopig goed moeten 
zijn. We kunnen ons beter focussen op andere initiatieven. 

geen input   X   

Beleid openingstijden 
De gemeente moet een bepalende rol spelen in het beleid t.a.v. uniforme 
openingstijden. 

geen input      

Het is aan de ondernemers zelf welke openingstijden zij handhaven. geen input X X X X X 

Centralisatie 

Centralisatie is belangrijk. Het kernwinkelgebied moet kleiner worden; winkels 
en horeca moeten gecentreerd bij elkaar zitten. De gemeente moet hiervoor 
strak beleid voeren, dit forceren en dit financieel ondersteunen. 

geen input X 
 

X 
 

geen input 
Centralisatie is wel belangrijk, maar het kost te veel en het is praktisch zo lastig 
uitvoerbaar, dat daar niet de focus op moet komen. 

geen input  X  X 

Functies door elkaar 

De gemeente moet stimuleren dat functies voor detailhandel (winkels, kantoren, 
horeca) door elkaar komen in de winkelstraten. 

geen input X X   

geen input 
Het is beter als het centrum geen 'ratjetoe' wordt van allerlei detaillisten met 
verschillende functies door elkaar. 

geen input   X X 

Supermarkten 
Supermarkten horen in het winkelcentrum thuis; zij zorgen voor een belangrijke 
trafficstroom. 

geen input X  X  
geen input 

Supermarkten kunnen buiten het winkelcentrum gevestigd zijn. geen input  X  X 

 
Zie volgende pagina voor de volgende 9 stellingen… 
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ONDERWERPEN STELLINGEN 
      

Andere bestemming 

De gemeente moet soepel omgaan bij het verlenen van een andere bestemming 
(zoals wonen) op winkels met leegstand. Ook om centralisatie te bevorderen. 

geen input X X  X X 

Wanneer een pand met winkelbestemming anders gebruikt gaat worden, moet 
dat wel passen in het bestemmingsplan, ook al bevordert dat centralisatie. 

geen input   X   

Investeren 

De komende 4 jaar moet tenminste €1mio worden geïnvesteerd in het 
winkelcentrum, voor o.a. herinrichting, herindeling en centralisatie, en 
gezamenlijke initiatieven. 

geen input 
     

Het zou goed zijn de komende jaren te investeren in het winkelgebied. Maar 
hoeveel hangt af van het programma en van de bereidwilligheid van de 
ondernemers om ook te investeren. 

geen input X X X X X 

Centrummanagement 

Centrummanagement is een essentieel middel om pandeigenaren, detaillisten 
en gemeente eenzelfde richting op te krijgen en hen ook daadwerkelijk aan te 
zetten tot actie. 

geen input X X X X 
 

Pandeigenaren, detaillisten en gemeente zouden op eigen kracht moeten 
kunnen zorgen voor een succesvol winkelgebied. 

geen input     X 

Samenwerking 

Een permanente en actieve samenwerking tussen pandeigenaren, detaillisten en 
gemeente, o.a. d.m.v. een multidisciplinaire werkgroep, is noodzakelijk voor het 
bereiken van gezamenlijk succes. 

geen input X X X X X 

Ondernemers moeten onderling de samenwerking opzoeken en ondernemen 
binnen de kaders die de overheid stelt. 

geen input      

Gezamenlijke 
belasting 

Er moet een belasting komen voor alle ondernemers, om gezamenlijke 
initiatieven te bekostigen. De gemeente draagt evenredig bij. 

geen input X   X 
geen input 

Een belasting is niet het juiste middel om gezamenlijke initiatieven te bekostigen 
en jaagt met name winkeliers op extra kosten. 

geen input X X X  

Urgentie 

Als het moment om te veranderen is het niet 5 vóór 12, maar 5 óver 12. 
Desondanks is er nog tijd om te repareren, maar moet er nú actie worden 
ondernomen door alle partijen. 

geen input X X X 
  

Misschien verwachten we te veel van het winkelgebied in Someren en moeten 
we gewoonweg accepteren dat het krimpt. 

geen input    X X 

Samenwerking en 
gezamenlijke visie 

Een actieve samenwerking met gezamenlijke visie van pandeigenaren, 
detaillisten en gemeente is dé basis voor succes. “Eerst moeten zij, dan wij…” is 
niet de juiste instelling. "We doen het samen!" 

geen input X X X 
 

X 

Ondernemers moeten allereerst maar eens laten zien dat ze kunnen 
samenwerken en één lijn kunnen trekken. Dan is de gemeente bereid om 
faciliteren. 

geen input 
   

X 
 

Kerkdorpen 

De prioriteit bij de overheid moet liggen bij het overeind houden van het 
kernwinkelgebied van Someren-Dorp. 

geen input X  X   

Ook andere winkelcentra buiten het kernwinkelgebied en in kerkdorpen moeten 
focus krijgen. 

geen input  X  X X 

Parkeren 

De primaire verantwoordelijkheid van goede winkeltoevoer en parkeren ligt bij 
de winkeliers en pandeigenaren. 

geen input X    

geen input 
De primaire verantwoordelijkheid van goede winkeltoevoer en parkeren ligt bij 
de gemeente. 

geen input  X X X 
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