Winkelcentra Weert
Weert heeft de opgave om het centrum aantrekkelijk te maken (en om winkelleegstand te
voorkomen).

1. Wat vindt u op dit moment het aantrekkelijkst en het
onaantrekkelijkst aan de binnenstad van Weert?
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(Plein voor) Martinuskerk
Aankleding
Aankleding straten
Alled
Beekstraat/oude markt
Binnenstad
De bereikbaarheid van alle winkels
De binnekant muntpasage
De bloembakken en verlichting
De goede winkels
De Horeca
De kerstverlichting
De markt
De oude markt.
De paar goede restaurants die er zijn.
De panden van de oude markt
De verlichting
De versiering
Dichtbij huis
Diversiteit
Donderdagavong gratis parkeren
Er is niets aantrekkelijks meer aan de binnenstad van Weert.
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Evenementen
Geen
Gelukkig nog een paar authentieke delen maar verspreid over de binnenstad
en steeds minder. Waarom gaan mensen naar bv Amsterdam, Volendam,
Alkmaar ed. Niet voor de nieuwbouw, dat is zeker.
Gemoedelijke sfeer van de Weertenaar
Helaas kan ik niets bedenken..t Munttheater..
Horeca
Horeca en de gezelligheid hieromheen
Karakter panden binnenstad
Kerstverlichting
Knusse binnenstad met horeca gelegenheden centraal gelegen
Langstraat
Leegstand
Lokale kleine bedrijven
Maasstraat
Markt.
Meer groen
Mijn stamkroeg.
Natuur
Niet echt iets
Niets (2x)
Nieuwe bloembakken en verlichting
Nieuwe markt (2x)
Nieuwe markt!
Opknappen van de pleinen en winkelaanbod
Oranjeplein
Oude Markt (2x)
Oude Markt met terrassen
Oude panden
Plantenbakken weer terug
Schoon
Sfeer
Sfeer versiering
Sfeerbepalende elementen
Sfeervolle aankleding binnenstad
Sinterklaas acties
Speciaalzaken
Stad is schoon
Terrasjes
Terrassen op de Markt
Veel activiteiten
Verlichting (2x)
Verlichting, kerstmuziek op de achtergrond wat er hopelijk komt,
Versiering
Weet ik niet
Weinig
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Onaantrekkelijkst:















































'De poort van Weert' (het Stationsplein vind ik nog steeds niet een
aantrekkelijke binnenkomer voor treinreizigers die Weert bezoeken. Het
wauuuuw effect ontbreekt als je het Stationsplein oploopt.
Alles (2x)
Boa's
De gehele binnenstad
De Hoogstraat
De langstraat
De leegstand in de binnenstad
De leegstand van winkelpanden
De leegstandsteds
De leegte in de wintermaanden
De lege panden en weinig keuze
De Munt
De munt/
De nieuwe markt
De stationsstraat
De statuonsstraat
Donkere lege winkelpanden
Dries
Een leeg nieuwe markt plein in deze dagen
Eentonig winkelaanbod
Fietsen op de promenade (2x)
Fietsen op promenade en brutale jeugd
Fietsers op promenade
Geel pand Hoogstraat (2x)
Geen idee
Geen kerstsfeer
Geen uitstraling
Geur, stationsplein
Goedkope gevels
Grote leegstand van winkels
HEGSTRAAT
Hele centrum
Het complete gemeente bestuur
Het oude stadhuis met parkeerden.
Hoofdwinkelstraat
Hoogstraat (3x)
Hoogstraat/Oelemarkt
Kale en sfeerloze Nieuwe Markt
Kanaalstraat
Kil en ongezellig,maar eventjes afwachten tot de nieuwe opkikkers er zijn.
Langstraat
Leeg pand Hoogstraat
Leegsta6
Leegstaande panden (2x)
Leegstaande winkelpanden
Leegstaande winkels (2x)
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Leegstand (22x)
Leegstand en bontgekleurde panden waardoor de authenticiteit van de
binnenstad verdwenen is.
Leegstand en dode sfeer
Leegstand en geen grote winkelketens zoals h&m en sting
Leegstand en het vele vrachtverkeer op promenades. Alle reclameborden
Leegstand en te eenzijdig winkelaanbod
Leegstand en weinig boetiekjes en familie bedrijven. Teveel standaard
zaken, ms, kruidvat, blokker etc
Leegstand natuurlijk....
Leegstand panden
Leegstand van winkels
Leegstand van winkels.
Leegstand vele winkels
Leegstand winkels
Leegstand, ondernemers die denken dat het centrum van hen is, te weinig
ontmoeting
Leegstand. Sfeer.
Lege etalages
Lege panden (3x)
Lege V&D
Lege winkelpanden (2x)
Lege winkels (4x)
Lege winkelzaken en fietsrekken
Legen panden
Legstand
Manco aan groen
Niet handhaven
Niet vriendelijk personeel.
Nieuwe mark
Nieuwe markt (5x)
Nieuwe Markt
Niks voor jongeren te doen
Oelemarkt (2x)
Oelemarkt. Leeg
Oude gemeentehuis
Parkeergeld te duur schrikt af en niet in verhouding,en lege panden
Parkeerplaats Dries
Parkeren (2x)
Parkeren moest gratis zijn bij bezoek aan binnenstad.
Posters en stickers die op ruiten worden geplakt.
Saai een leeg, spookstad
Saai in de binnenstad
Saai,en ongezellig
Slechte bestrating en groenonderhoud
Station plein
Stationplein
Stationsplein (4x)
Stationsstraat (3x)
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Stationstraat
Steeds minder winkels
Te kaal, niets van gezelligheid
Te veel pleinen te veel diversiteit op een plein
Te weing groen
Te weinig winkels en te dure Horeca.
Telemarkt
Teveel cafe's
Teveel leegstand, te weinig goede eettentjes
Uiteraard de leegstand en vooral de hoogstraat
Veel leegstand
Veel leegstand ,slecht aanbod
Veel leegstand en lelijke moderne panden
Veel leegstand, veel ketens die een soort van klein filiaal hebben in Weert
met maar een beperkt aanbod (bv C&A). De zaken die zich wel
onderscheiden zitten in een te hoog prijssegment voor veel mensen.
Verkeersveiligheid is ver te zoeken
Verschil in openingstijden
Verspreide leegstand
Vervuilde leegstaande panden
Vies uitziende leegstaande panden
Vuile promenades en bestrating
Weinig activiteit
Weinig diversiteit in het winkelaanbod en daarmee samenhangend de
leegstand
Weinig winkels
Winkelen
Winkelleegstand
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2. Welke soort winkel, branche is volgens u niet voldoende
vertegenwoordigd in de binnenstad van Weert?
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'n Primark of zo
(Hieronder staat Venlo)
De H&M
Alle branches zijn ondervertegenwoordigd. Op enkele branches na weke juist
oververtegenwoordigd zijn zoals reiswinkels en opticiens.
Alles moet welkom zijn,het bestaansrecht kun je van tevoren niet bepalen.
Alternatieve zaken waar ook meer bekendheid aan gegeven wordt. Zoals De Huiskamer; erg leuk
maar bijna niemand is op de hoogte van het concept
Attentie voor onderstaand antwoord er staat Venlo ipv Weert.
Xenos, grote winkelketen.
Bekende kledingzaken zoals ZARA of H&M etc.
Betere en grotere kledingwinkels
Betere kwaliteit jongerenkleding/ sportzaak/
Bijenkorf, xenos, Cadeau artikelen
Binnenstad Venlo?
Binnenstad Venlo?????????????????
Boeken dvd cd hobbymaterialen
Boekenwinkel
Boekenwinkel, muziekwinkel, platenzaak, snuisterijen, hobby en handenarbeid, gevarieerde
versmarkt. Italiaanse eetspecialiteiten, olie, specerijen.
Boekhandel en benodigdheden zoals Tindemans had.
Venlo zal wel uit een andere enquete komen.
Boekhandel,serviezen
Buitenlandse ambachten
Burger king
Bv een XENOS
Cd
Computer en witgoed
Computerzaak
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Creativiteit in producten en diensten.
Dameskleding 50 plus
Damesmode H&M, Zara, Sting
Damesmode zaak met grotere maten van jonge leuke merken.
De enquete is wel wat knullig. Ik mis niks in de binnenstad van Venlo? Het gaat toch om Weert.
En bij vraag 5 wordt zowel het aantrekkelijkst als het onaantrekkelijkst gevraagd, maar je kunt
maar bij eentje het bolletje aanklikken...
Anyways. Leuke kadowinkels mis ik nog en leuke interieurzaken.
Delicatessen winkels, speciaalzaken
Delicatessen, cadeautjes, kledingzaken voor oudere dames, boekwinkel (we hebben er maar één,
die zeer algemeen is van assortiment)
Deze vraag/antwoord klopt niet helemaal.. slecht gekopieerd..... maar in ieder geval: sushi toko
mag er komen
Dit gaat toch over Weert? Hieronder staat Venlo???
Duurdere segment
DVD en CD zaak
Een echte publiekstrekker, zoals H&M, of Media markt
Een groot warenhuis en meer kleine middenstand met speciale artikelen
Een grote kleding winkel, zoals H en M, Zara, esprit enz. Het is een groot gemis dat JacobsKoppers er niet meer is!
Een grote Outlet zoal in Roermond
Een groter warenhuis zoals bijvoorbeeld de V & D of de Bijenkorf
Een platen cassete ed in het centrum
Een soort VD niet zoals hij was, maar moderner
Een winkel waar mensen een kraampje kunnen huren voor een week/maand waarop ze hun
(tweedehands of hobby)spullen aan de verkoop kunnen brengen. Tevens een winkel die verse
(hollandse) maaltijden en soepen verkoopt die je zelf kan samenstellen bv zoutarm/zoutloos en
die je thuis kan opeten.
Eetgelegenheid voor mensen met kleine kinderen
Eigen zaken, boetiekjes. Enkel ketens zijn blijven staan.
Ps. Slecht overgenomen enquête vanuit Venlo? Bij vraag vijf kan je slechts een aantrekkelijk punt
óf Onaantrekkelijk punt aangeven. Wanneer de volgende enquête van deze kwaliteit is haak ik af.
Electonica
Electro(Mediamark)
Electronica (3x)
Electronica computers woonaccessoires
Elektronica (3x)
Elektronica, merkkleding en schoenen
Elektronica, witgoed, huishoudelijke apparaten, ict, lingerie (ondergoed en pyjama's e.d.) voor
mannen, zeker nu V&D weg is.
Elektronica.
Erg persoonlijk. Venlo
Fanchise winkels trekt toch wel de meeste jeugd. Tevens mis ik wel de kleine hobby winkels of
platen zaken
Fastfood bv Burger King (één McDonald's is te weinig, blijkt vooral ook wanneer er wat
bijzonders (Koopzondagen en-avonden, Kermis, evenementen, e.d. in stad te doen is en bij mooi
weer)
Biologische winkels (er is er maar één en die zit net buiten looproute en daarmee onvindbaar. Er
is ook geen concurrentie )
Biologische /vegetarische restaurants
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Fresh food
Funshopping
Ga maar eens kijken in de Roermondse binnenstad, die is zo gezellig en gevarieerd
Gaat het om Weert of Venlo?
Genoeg winkels, misschien gebrek aan specialisatie. Centrum is ook en vooral voor burgers die
met elkaar iets willen doen; sociaal verkeer, ontmoeting, meedoen.
Goede betaalbare kinderkleding, bijv H en M, zara, pull & bear
Goede dames mode zaak. Moet uitwijken naar andere stad terwijl je dat niet wilt
Goede verlichtingszaak
Goedkopere kledingwinkels voor de jeugd
Goedkopere, maar toch stijlvol,e winkels zoals bijvoorbeeld H&M, Primark.
Goeie restaurants
Grote winkel ketens, of een Zara of zo, Ik zou graag een primarkt of een ikea of zo willen zien hier
in weert
Grote winkelketen H&M, Zara
Grote.publiekstrekkers mis ik.
Decatlon, primark, media markt. etc.
Grotere kledingzaken, sportzaken, warenhuis wat natuurlijk wat moeilijker ligt ivm V&D. Die
winkel mis ik echt
Grotere maten, computerzaak, muziekinstrumenten
Grotere winkelketens zoals H&M en the Sting. Dit zijn grote trekkers van winkelend publiek. Zelfs
Weertenaren gaan liever naar Roermond om kleding te kopen
H&M
H&M, Zara,
Handwerkwinkel
Hengelsport,
muziekwinkel
Hennis en M
Heren mode. (Zara, massimo duti)
Er staat nog als keuze venlo (zeer slecht)
Herenkleding
Herenkleding en dameskleding. Wij gaan vaak naar Outlet en Eindhoven.Horicaprijzen zijn hier in
Weert hoger dan Roermond en Maastricht.
Herenmode
Hippe schoenen winkel.
Mode voor de oudere hippe vrouw.
H&M
HORECA, al is er uitbreiding, het gemis zijn kwalitatief hoogwaardige horeca, er is Flavours,
Bretelli en Munten, maar is onvoldoende
WEERT is een WOONSTAD, weinig industrie, mensen willen Genieten met gezin of met partner.
Huishoud - kleding
Huishoudelijke artikelen
Ik mis de wat groter ketens zoals H&M, Zsara enz. ook een grote sportzaak
Ik mis geen winkels in Weert
Ik mis niets in de binnen stad van Weeert
Ik mis niks in binnenstad van VENLO?????????????
Wel de enquetes goed controleren na knippen plakken (3x)
Ik vind weert onaantrekkelijk om te winkelen parkeren is veel te moeilijk
Ik weet niet waarom Venlo hier genoemd wordt.
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In VENLO weet ik niet
Indiaas restaurant
Ketens als Zara, lush, pull & bear etc waar mensen voor maar Eindhoven gaan
KFC (2x)
KFC, H&M
Kijk maar eens in Hasselt, dan mis je hier erg veel.
Klantentrekkers. Grote bedrijven dus.
Kleding
Schoenen
Kleding (2x)
Kleding , electronica
Kleding voor ouderen
Kleding zaken voor de minder gevulde beurs, een kringloopwinkel in de binnestad
Kleding-schoenenbranche over vertegenwoordigd.
Kledingwinkels (met name jeugd)
Kledingwinkels in het middensegment met een goede/leuke prijs-kwaliteit verhouding.
Kledingwinkels, met name voor kinderen en dames.
een primark of h&m zou wel welkom zijn.
Kledingzaak die zich richt op ouderen.
Kledingzaken voor jongeren (bijvoorbeeld H&M en andere publiekstrekkers)
Kledingzaken voor oudere mensen
Kledingzaken zoals H&M en Zara
Kledingzaken zoals Zara en H&M
cadeauwinkels
Kleine knusse aparte winkeltjes
Kleine speciaalzaken
Kleine winkeltjes
Kook
Kunst en design en de betere kledingwinkels, boekwinkel
Lampenwinkel grote maten kleding gezond eten
Leuke kleding voor jongeren en bijzondere winkeltjes zoals pop up winkels, boekenzaak
Leuke winkeltjes met allerlei originele cadeautjes
Lifestyle
Lunchroom
Marokkaans restaurant met écht Marokkaanse gerechten, dus niet alleen kebab of 'pizza'.
Media markt
Media markt, H&m, Sacha,
Media markt, of annder grote ketens IN WEERT en niet in Venlo
Meer 'belevingswinkels' echte service bieden onderscheidend zijn tov internet. Persoonlijk en
luisterend naar klant! Tijd nemen voor iets moeten bestellen aan huis komen brengen etc...
Meer keuze in merkkledingzaken.
Goedkope electronica en witgoed (BCC)
Meer kleine winkels, niet alleen ketens
Merkkleding voor kinderen + grote modeketens
Midden segment herenkleding
Mis zo,n winkel als xenos en ik heb voorkeur voor kleine shops met veel afwisseling. Horeca en
eetgelegenheden hebben we voldoende
Mode (2x)
Mode voor oudere
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Multimedia, kwaliteit herenkleding, borrellocatie, Apple store
Muziek en boeken
Muziek en instrumenten (goede kwaliteit, niet de rommel van bij Kollee)
Muziekinstrumentenwinkel
Muziekwinkel (platen/cd's)
Muziekwinkel. Nergens CDs te koop.
Muziekzaal
Nu Dixons weg is : zo n soort wilkel
Onderscheidende winkeltjes, bijzondere zaken
nb bij antwoord hieronder staat Venlo en niet WEERT! (dus niet ik mis niks in de binnenstad van
Venlo, maar Weert)
Outlet / retailpark
Platen cd en dvd winkel
Plezierig geprijsd en uitstraling, leuke boetiekjes voor de doe het zelver,
Primark of soort gelijke. en grote maten mode
Primark, h&m, so low
Restaurants van klasse,
Sc
Schoenen
Schoenenzaak, een aantrekkelijke winkel
Sfeer winkel
Speciaalzaken
Specialistische ambachten/ vaklui
Specialiteiten, delicatessen, 'feel good' winkels
Speelgoed
Speelgoed zaken
Speelgoed, huishoudelijke zaken.
Speelgoed, soort H en M , xenos , onderdelenwinkel voor aparaten .
Speelgoedwinkel
Speelgoedwinkels
Sportwinkels (2x)
Sportwinkels, landelijke ketens
Steeds minder mooid mode winkels
Steeds minder mooie dames kleding zaken
Toch wel een van de grote warenhuizen zoals Zara of
een soort V & D. Een wekelijkse overdekte versmarkt
met eigen gemaakte producten zou ook een mooie
aanvulling zijn.
Traiteur, verfijnde etenswaren wijn, fruit, kaas, salades etc.
Uitgaansgelegenheid voor jongeren tot 18 jaar
V en D
V&D (2x)
V&D is een gemis alsook bijv. de Xenos ende Mediamarkt
Van alles komt weert tekort, want als ik wat nodig heb moet ik altijd uitwijken naar het internet
omdat winkeliers gewoon niets op voorraad hebben.
Vegetarisch restaurant
Verse maaltijden om mee te nemen naar huis en direct op te eten. Geen friet, maar een goeie
maaltijd.
Een wine and vinegar achtige winkel
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Voortaan je enquete beter redigeren. 'ik mis niks in de binnenstad van Venlo' terwijl dit toch echt
een enquete over Weert is.
Om terug te komen op de vraag:
eigenlijk niets.
Waarom staat hieronder Venlo ?
Warenhuis zoals Bijenkorf of (vroegere) V&D
Warenhuis zoals Ven D.waar je ook fatsoenlijk naar het toilet kan .
Warenhuis zoals voorheen V&D.
Warenhuis, grote winkelketen bv H&M
Wat grotere bedrijven h&m alles is er wel veel
Wat ik mis: zaak in betaalbare kinderkleding (zeker nu v&d weg is), een tweede goede
kinderschoenenzaak, goede boekhandel (bruna is een keten, het aanbod lijkt groot, maar
exclusieve boeken worden gemist), een zaak als Solo (vroeger op de maasstraat) met leuke
hebbedingetjes. Misschien niet helemaal op zijn plek hier, maar wil de opmerking toch plaatsen:
ik vind het aanbod van restaurants beperkt. Niet het aantal, wel het aanbod. Het is meer van
hetzelfde ipv dat er een onderscheidende factor aan zit.
We hebben het hier toch over Weert en niet over Venlo??????????????????????
We moeten eerst eens zorgen dat lege winkelpanden weer bezet worden en de vele, merendeel
jongeren massaal fietsen in de winkelstraat en het worden er steeds meer Ook stijgt het aantal
fietsende jongeren in de MUNT neemt toe. DOE ER WAT AAN a.u.b.
Weer ouderwetse kleine winkeltjes met allerlei ditjes en datjes. persoonlijker contact met de
winkelier.
Winkels met betaalbare kleding en met name voor de senioren.
Winkels met specifieke producten
Winkels zoals voorheen Paquag.
Winkels zoals xenos , interieur winkels waar je decoratie kan kopen voor in huis.
Verder maakt het niet uit waarmee de lege panden gevuld worden, als er een winkel inziet zorgt
al voor meer uitstraling in de binnen stad dan al die lege panden
Woonwinkels
Ze hebben veel dingen niet meer, dus moeten we wel elders gaan kopen
Zelfstandige kledingwinkels. Dus geen ketens.
Zo ongeveer elke keten. Daarnaast zou een compacter centrum met de huidige winkels dichter
bij elkaar één mooie straat opleveren
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