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OVERZICHT STELLINGEN WINKELGEBIED SOMEREN 

ONDERWERPEN 
 

 
 

 
  

Identiteit 

visie geen input 

Compact, gezellig, goed 
bereikbaar, divers 
kernwinkelgebied. Winkels 
en horeca gecentreerd 
rondom Postelstraat en 
Wilhelminaplein. 

In het verleden is door sloop 
de sfeer volledig uit de 
Postelstraat, waardoor het 
nu een kil winkelcentrum 
geworden is. 

Boodschappen +, gratis 
parkeren, gezellig, 
Bourgondisch/Zummers. 

Groen, gezellig, ontmoeting 
centraal, mix van 
bedrijvigheid, winkelen, 
wonen, horeca. 

Sfeervol, groen, ontmoeten, 
bourgondisch. Als visie 
Winkelstraat en Horecaplein 

voorbeelden geen input 
Voldoende 
parkeergelegenheid, 
afwisseling horeca en winkels 

Door eventueel meer groen 
en bomen te plaatsen in 
combinatie met terrasje valt 
er misschien nog wat te 
redden./ 

Gratis wifi, bankjes, 
terrassen, versieringen per 
jaargetijde, optredens 

meer ruimte voor groen, 
gevel groen tegen hittestress 

Meer terrassen m.n. op het 
plein en meer groen in de 
Postelstraat 

Doelen en 
verantwoorde-

lijkheden 

visie geen input 

Ondernemers, 
pandeigenaren en gemeente 
hebben een gezamenlijk doel 
met ieder de eigen 
verantwoordelijkheid 

Mede door internet gaan 
meer bestedingen buiten 
onze eigen winkels om. Hier 
kun je verandering in 
brengen. 

Meer reuring, Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
driehoek pandeigenaren, 
detaillisten, gemeente! 

vastgoedeigenaren/verhuurd
ers en huurders/uitbaters 
samen sterk 

meer mensen naar de straat 
en het plein trekken, 
Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
driehoek pandeigenaren, 
detaillisten, gemeente 

voorbeelden geen input 

Gemeente: Bereikbaarheid, 
Parkeren, Openbaar gebied 
en Bestemmingen. 
Pandeigenaren: 
(huur)prijzen. Ondernemers: 
innovatief ondernemen 

Meer en snellere service 
bieden. Vooral thuis 
bezorgen is een item. 

Stuurgroep oprichten 

vastgoedeigenaren/verhuurd
ers vragen reële huurprijzen. 
huurders/uitbaters samen 
sterk 

Pandeigenaren, detaillisten, 
gemeente sturen samen op 
doelstelling. 

Indeling 

visie geen input 

Kernwinkelgebied compacter 
maken, bestemmingen 
buitenste schil 
omzetten,Wilhelminaplein en 
Postelstraat centrum 

Ons winkelcentrum moet 
diverser en meer 
multifunctioneler worden 

Nieuw beleid opstellen, oude 
haltermodel is aan 
aanpassing toe. Postelstraat 
te lang. Focus op pleinen en 
clusters/winkelstrips van 
winkels decentraler gelegen 

Geef ruimte aan elkaar, laat 
vrij waar men wil zitten. Kijk 
naar behoefte van 
consument en soort van 
inkopen/bestedingen 

indeling op basis van brede 
visie herzien, daarbij ook 
ander gebieden betrekken en 
de verkeersstromen 

voorbeelden geen input 

Winkels, Horeca en 
Supermarkten in het 
kernwinkelgebied Buiten 
kernwinkelgebied 
bestemmingen omzetten 
naar Horeca/wonen 

Enkele voorbeelden: casino, 
kinderopvang, 
ontmoetingsplekken voor 
bepaalde groeperingen. 

Werken met sterke 
gemengde pleinen met 
publiekstrekkers inclusief 
omliggende winkelrandzones 
en 
winkelclusters/winkelstrips 
die decentraal mogen liggen 
maar waarvan de invulling 
elkaar moet versterken 

creëer hotspots en 
afwisselendheid. 

op basis van functie een 
indeling maken, dagelijkse 
boodschappen(noodzaak) en 
winkelen(beleving) en 
gezelligheid(terrasje -
restaurant) 

Inrichting visie geen input 

Herinrichting 
Wilhelminaplein. Gezelliger 
maken. Kernwinkelgebied is 
Voetgangersgebied 

De automobilist beperken in 
de Postelstraat 

Focus op voetganger en 
fietser, auto’s welkom, 
pandeigenaren 
verantwoordelijk voor eigen 
pand conform een 
beeldkwaliteitsplan 

Auto te gast, daarmee is blik 
op voetganger en fietser 
gewaarborgd. Bankjes in de 
zon plaatsen. 

voor alle verkeersdeelnemers 
een duidelijke inrichting 
maken, verkeersfuncties 
vermengen leidt tot 
onduidelijkheid 
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voorbeelden geen input Parkeren en bereikbaarheid 
aanpakken 

Straat bijna volledig inrichten 
als fiets en 
voetgangersdomein. 

Meer doen met entree's 
winkelgebied. 
Kernwinkelgebied autoluw 
maken (bv pleinen) 

Stimuleer gebruik 
parkeerplaatsen rondom; 
Postel, Postelpark 
(AH/Action) 
Speelheuvelstraat kruising 
Wilhelminaplein (Jumbo) & 
Ter Hofstadlaan 

plein autoluw, 
verkeersstromen rond 
centrum herzien, eenrichting 
postelstraat naar plein toe, 
voldoende 
parkeergelegenheid 

Beleid 

visie geen input 

pandeigenaren,winkeliers.ho
recaondernemers en 
gemeente gaan voor een 
gezellig compact centrum 
waar we allen ook finacieel 
aan bijdragen. 

Ruimhartig omgaan met 
ideeën en initiatieven. Zo 
veel mogelijk toelaten van 
nieuwe initiatieven. 

Creëer gezamenlijk 
mogelijkheden, stimuleer 
nieuwe initiatieven binnen 
winkelstruurgroep, blurring, 
flexstores 

Detailhandelmodellen zijn 
niet zaligmakend. De 
consument beslist waar zij 
hun inkopen doen. Samen 
aantrekkelijk maken, 
verhuurder & huurder. 

Creëer mogelijkheden, 
stimuleer nieuwe initiatieven, 
blurring, gezamenlijk belang 
uitdragen 

voorbeelden geen input mogelijk moeten we een deel 
overdekken. 

Koopavonden en 
koopzondagen verplicht 
stellen voor de winkeliers. 
Tijdelijke en seizoenwinkels 
zijn een welkome aanvulling. 

Beleid kernwinkelgebied ter 
discussie stellen. 
winkelruimte 
uitruilen/ruilverkaveling obv 
traffic (binnen dezelfde 
eigenaar) en op vergelijkbare 
locaties (qua prijs) ook 
onderling, leegstandbeleid 
opstellen.  

Gemeente kan faciliteren 
dmv centrummanagement, 
gezamenlijkheid moet er zijn. 
(anders reclamebelasting 
voor ondernemersfonds) 

beter afstemmen koopavond, 
vaker samen laten gaan met 
activiteiten van bv 
verenigingen 

Veiligheid 

visie geen input 

Voetganger en fietser 
moeten welkom zijn. Auto is 
te gast en moet zich 
schikken. Woonerfachtige 
constructie. 

Door de constructie van de 
Postelstraat nodigt die uit tot 
te hard rijden. Rijweg smaller 

Postelstraat is in onze ogen 
momenteel veilig. 
Verbetering kan altijd. 

Auto te gast draagt bij aan 
veiligheid. Hierdoor is fietser 
veiliger, net zoals voetganger, 
of met scootmobiel. 

voetgangers en fietsers als 
hoofdgebruiker meer ruimte 
geven, duidelijke inrichting 

voorbeelden geen input 

kijken of we parkeerplaatsen 
achter de winkels met elkaar 
kunnen verbinden en aan 
twee zijden kunnen uitrijden. 

Haakse parkeerhavens is een 
crime en onveilig. Schuine 
zijn beter. Nog beter: 
parkeren in de rijrichting 

Bereikbaarheid minder 
validen verbeteren 

In een auto te gast straat 
kunnen drempels en 
trottoirbanden deels gelegd 
worden (ivm 
afwatering/water op straat) 

schuine parkeerhavens , 
duidelijke scheiding rijbaan 
en verblijfsgebied 

Innovatie en 
digitalisering 

visie geen input 

Zal steeds verder gaan 
toenemen. Het is vooral aan 
ondernemers om hierop in te 
spelen door het verschil te 
maken. 

Zet de hele Postelstraat als 
eenheid op internet. Breed 
assortiment en groot 
gevarieerd aanbod werkt 
positief. 

Stuurgroep/centrummanager
/OVS naast inrichtingsvisie 
een visie op digitale 
marketing. Website/social 
media 

Verbinden centraal stellen. 
Online en fysiek. De fysieke 
aankopen zijn dalende en 
online groeit, verbindt deze 
op slimme wijze 

Gezamenlijke digitale 
strategie, Online informatie 
platform 

voorbeelden geen input 

In de winkel ook produkten 
digitaal aanbieden als 
uitbreiding van assortiment. 
Showroomachtige winkels 

Zie boven. Facebook, website/ wifi 

Online te vinden op 1 
website, met online 
ideeënbus. Kan verder 
uitgebouwd worden, ook 
voor lokale producten, zeker 
in brainportregio 

Gezamenlijke informatie 
website, gezamenlijke 
Facebook strategie 

Relatie met 
andere 

bedrijvigheid 

visie geen input 
Slimme combinaties met 
elkaar zoeken die elkaar 
versterken 

Uiteraard moet je zo veel 
mogelijk inspelen op lokale 
evenementen. Geeft binding 
met de gemeenschap. 

relaties met nieuws, 
verenigingen, jaargetijden, 
lokale evenementen 

Inzetten op lokale makers en 
producenten en producten. 
Denk aan ook aan recreatie/ 
toerisme en regio. 

Winkelgebied ‘koppelen’ aan 
lokale evenementen, Relatie 
leggen met sport, Leegstand 
opvullen met alternatieven 
‘winkels’. 

voorbeelden geen input 

Vleessuggesties in 
groentewinkel en andersom. 
Elkaars aanbiedingen 
gebruiken. 

Themas en andere zaken die 
spelen kun je gebruiken voor 
sfeer, maar ook voor 
aanbiedingen. 

Voetbalplaatjes lokale 
voetbalverenigingen Jumbo 
groot succes. Dit had ook met 
de overige winkels gekund. 

Biedt lokale producenten een 
plek, bijv. door pop up 
winkelruimte. Haal 
verbinding met 
recreatieondernemers aan. 

Thema's (b.v. Heise 
Bierfeesten terug te zien in 
winkels), tijdelijke scouting 
winkel, gezamenlijk 
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gezondheidsprogramma, 
carnavalswinkel 

Budgetten 

visie geen input 

Programmamanager en later 
centrummanager betaald 
door pandeigenaren 
winkeliers en Gemeente 
kosten nader bepalen 

Winkeliers moeten verplicht 
worden een financiele 
bijdrage te leveren. Het kan 
niet altijd alleen van de 
gemeente komen. 

Winkeliersbijdrage bv in 
huurcontracten verankeren. 
Noem het een bijdrage in 
Winkelmanagement die 
standaard is in Someren.  

Samen investeren in tijd en 
ruimte, kijken wat nodig is en 
neuzen dezelfde kant op. 
Samen sterk Someren. 

pas investeren als er een 
gezamenlijk gedragen plan en 
visie ligt, ook van 
ondernemers mag een 
bijdrage worden verwacht.  

voorbeelden geen input verdeling in ieder een derde 
bijv. 

Dit miljoen kan niet alleen 
van de gemeente komen. 
Kom met plannen en kosten, 
dan gaan we in overleg 

Gemeente kan enkel 
faciliteren in vergunning, 
medewerking, bestemming 
etc. Winkels samenvoegen 
waardoor kleine centra 
ontstaan. Aanpassingen 
inrichting 
pleinen/postelstraat niet 
uitsluiten. 

Vastgoedeigenaren/verhuurd
ers reëel prijzen voor 
verhuur. (Ondernemersfonds 
uit reclamebelasting) 

mogelijk sturen middels 
subsidie en belasting, maar 
dit moet breed gedragen zijn. 

Samenwerking 
en synergie 

visie geen input 

Gemeente faciliteert en geeft 
extra mogelijkheden. 
Waardoor Pand-eigenaren en 
winkeliers bereid zijn om te 
investeren in nieuwe 
invulling 

Winkeliers moeten elkaar 
minder als concurrent zien. 
Meer als collega en dat 
uitstralen. 

Centrummanagement, 
permanente samenwerking 
driehoek pandeigenaren, 
detaillisten, gemeente. 
Proefperiode. 

Iedereen die in en rondom de 
winkels woont, erin werkt of 
zijn/haar verdienste hier 
uithaalt. 

Centrummanagement, 
permanente samenwerking 
driehoek pandeigenaren, 
detaillisten, gemeente, 
Eenheid: één visie en samen 
doen! 

voorbeelden geen input 
Toestaan van combinaties 
van horeca en detailhandel of 
ambacht  

Naar buiten toe als eenheid 
optreden en uitstralen. 

Centrummanager als 
kartrekker, verbinder en 
'projectmanager' om te 
veranderen, voorzitter 
stuurgroep. Een verbinder! 

Meedoen, meezeggen en 
meepraten. Door alle 
partners te betrekken 

werkgroep 
(centrummanagement) met 
deelnemers uit ondernemers 
pandeigenaren en gemeente.  

Urgentie en 
tijdspaden 

visie geen input Nu direct aan de slag 
2 voor 12? 12 uur of al over 
12. 

2 voor 12!, Identiteit en 
gezamenlijke visie als 
vertrekpunt 

Mooi streven is om in 2020 
de eerste stappen te hebben 
gezet in duurzame groene 
gezellige 
horeca/winkelstraten met 
verblijfsmogelijkheden 

 Identiteit en gezamenlijke 
visie als vertrekpunt, plan 
wegzetten tegen de tijd, 
gezamenlijk en straks 
actiemanagement, 

voorbeelden geen input 2020 jaar al echte meetbare 
resultaten 

Spoed geboden wil je nog 
wat redden. 

Beleid kernwinkelgebied ter 
discussie stellen in open 
setting voor discussie en 
inbreng. 

Kijk goed naar inrichting en 
aantrekkelijkheid, knap 
panden op, maak 
aantrekkelijk qua huur en 
vorm panden om waar nodig 
om tot wonen. 

Actieplan maken en  zsm 
uitvoeren , maar alles op 
basis van breed gedragen 
visie,  

 


