Markt Zaltbommel
De bloemenwinkel op de Markt in Zaltbommel is onlangs gesloten. Het bankkantoor gaat
binnenkort weg en de hoorwinkel verhuist. Stel u mag een tip geven om deze panden te
vullen.

1 Welke invulling van deze panden zou u aanraden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (70%) op vraag 5 Welke invulling van deze panden zou u aanraden? is:
"Winkel".

Anders, namelijk:















Conceptstore
Divers
Een soort buurthuis
Gemeentekantoor terug. Onmiddellijk. En een fatsoenlijke buurtsupermarkt. Ijswinkel mag ook
wel verhuizen, daar wordt het plein levenidger van.
Gratis parkeren
Grote maten kleding
Iig een pin apparaat, anders kun je in de stad nergens meer pinnen buiten winkelopeningstijden.
Maak het gratis parkeren zodat de rest weer meer klanten krijgt!!!!!!!!!
Nog meer parkeerverboden invoeren dan komen er steeds minder bezoekers naar Zaltbommel.
Samenvoegen tot supermarkt. dan komt winkelend publiek weer sneller naar de binnenstad.
Verswinkel
Vistraiteur
Vvv kantoor
Vvv; vrije tijds ruimte voor activiteiten jeugd;sport;combinatie met boeken evt verhuizing (deel)
Bruma
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Toelichting

















Als de gemeente de markt (de binnenstad) wil redden dan zal er een integraal plan gemaakt
moeten worden. Waarbij er niet zozeer gekeken wordt naar de individuele partijen die er op de
markt zitten maar juist de oude binnenstad als geheel vermarkt wordt, citymarketing dus.
Aub geen horeca !!!!! Wonen lijkt mij een goede optie. Er is volgens mij nl. geen overschot in de
gemeente.
De binnenstad moet zich richten op het toerisme
De stad heeft gewoon leuke winkels en terrasjes nodig om publiek te blijven houden. Er
woningen van maken is het slechtste voor de binnenstad
Dit is niet aan de gemeente!!!
Het gebouw waar de ABN heeft gezeten inrichten als kantoor.
Ik droom van een gezellig marktplein met diverse horecagelegenheden en terrasjes. Dan moet de
markt wel anders ingericht worden dus geen parkeerplaatsen en geen doorgaand autoverkeer.
Een aanwinst zou ook zijn een klein hotel.
Ik mis een goede slager in Zaltbommel (zoals die er bijv wel zijn in Brakel en Gameren). En een
groenteboer en viswinkel. Er zijn combinaties mogelijk, waar je mooie producten zou kunnen
kopen, zonder daarvoor nog naar Den Bosch te moeten.
Ik zou voor een winkel gaan ,Zaltbommel dreigt al een horecastad te worden.
In het t.z.t. voormalige kantoor van de ABN AMRO zouden meerdere banken op verschillende
tijdstippen en dagen inloopspreekuur kunnen houden, bijvoorbeeld voor ouderen of mensen die
geen internet (willen) hebben.
In overlge gaan met de eigenaren van deze panden om huren aantrekkelijk te maken voor
ondernemers. Anders bloed Bommel dood.
OP de Markt heeft nooit een bloemenwinkel gezeten. Wel een bloemen-kraam en di is er nog
steeds en de bloemenwinkel in de Waterstraat wordt verbouwd en aangepast (volgens mij :))
Parkeerplaatsen zijn aan de ene kant nodig in de binnenstad maar voor die panden neemt het
alle zicht en openheid weg. Dat hele stuk horeca maken en een gezellig plein van maken
Slagerij en groenteboer
Tip: Een H&M of Zara zou de stad een stuk aantrekkelijker maken , niet steeds minder winkels
zoals nu gebeurt.
Verschillende kleine lokale ondernemers in 1 pand. Zo druk je de kosten van de huur die voor
kleine zelfstandigen die niet op te brengen is.
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1.1 Wat voor soort winkel zou het in deze panden goed doen,
denkt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (37%) op vraag 5.1 Wat voor soort winkel zou het in deze panden goed
doen, denkt u? is: "Kleding of schoenen".

Anders, namelijk:







Anwb-achtige winkel
Beenmode (kousen etc.) Filiaal van de Kwast in Den Bosch
Horeca
Kook / bbq
Speciaal zaak
Stoffen

Toelichting




Een kleding en of schoenenwinkel zou het het goed doen volgens mij een soort van Bristol van
alles wat en vooral betaalbaar.
Stiltecentrum is ook een idee
Zonder winkels is de binnenstad dood
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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