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1. Samenvatting
Op vraag "1 Ben je bekend met Boxtel Binnen de Bruggen?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "1.1 Kun je omschrijven wat Boxtel binnen de Bruggen volgens jou inhoud?" geeft 77% van
de respondenten een omschrijving wat Boxtel binnen de bruggen inhoud.
Op vraag "2 Heb je een idee hoe de Binnendommeltjes zichtbaarder gemaakt kunnen worden?"
antwoordt 49% van de respondenten: "Ik heb geen ideeën om Binnendommeltjes zichtbaarder te
maken".
Op vraag "3 Welke aanpassing zou volgens u het centrum van Boxtel mooier of beter kunnen
maken?" antwoordt 60% van de respondenten met een aanpassing.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiBoxtel, waarbij 333 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Boxtel Binnen de Bruggen
1 Ben je bekend met Boxtel Binnen de Bruggen?

(n=315)
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Een beetje

Nee

Op vraag "3 Ben je bekend met Boxtel Binnen de Bruggen?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Nee".

Toelichting
Een beetje




Ik werk op een middelbare school in Boxtel, maar ik woon er zelf (nog) niet.
Nvt

Nee



Nog nooit van gehoord.
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1.1 Kun je omschrijven wat Boxtel binnen de Bruggen volgens jou inhoud?
(n=148)
Omschrijving Boxtel binnen de Bruggen (77%):


































Aantrekkelijker maken van het centrum
Antwoord staat hieronder,
Binnen de dommel
Binnen dommeltjes
Binnendommeltjes maken
Binnendommeltjes van vroeger laten zien
Binnendommeltjes waar mogelijk blootleggen
Binnendommeltjes zichtbaar maken
Binnendommeltjes zichtbaar maken voor publiekj
Boxtel Binnen de Bruggen is in de eerste plaats het plan om de Binnendommeltjes meer
zichtbaar te maken. Daar wordt middels verschillende subsidies aansluiting bij gezocht met
andere centrumplannen.
Boxtel Binnen de Bruggen zijn de centrumplannen rondom het zichtbaar maken van de
historische Binnendommeltjes. Dit zijn de historische aftakkingen van de Dommel die vroeger de
kern van Boxtel omringden. Het zichtbaar maken hoeft niet per se met water te zijn, maar kan
ook met licht of in het straatwerk. Inmiddels omvatten de plannen een forse opknapbeurt voor
het hele centrumgebied en ook het processiepark en mogelijk het gebied rondom Kasteel
Stapelen worden bij de plannen betrokken.
Boxtel mooier maken
Bruggetjes in Boxtel opknappen
Centrum
Centrum Boxtel binnen de oude dommeltjes
Centrum Boxtel van de Koppel/Duinendaal tot Burgakker/Stapelen
Centrum en dat wordt qua openbare ruimte voorgetrokken tov noodzakelijke wegen
Centrum gebied meer uitstraling geven
Centrum moet zich beperken binnen de bruggen, en dat moet aantrekkelijk gemaakt worden op
alle mogelijke manieren.
Centrum van Boxtel aantrekkelijker maken in diverse opzichten
Centrumplan Gemeente Boxtel
Centrumplannen
Cultuur/historisch Boxtel
Cultuurhistorisch gedeelte boxtel en de dommel
Dat de oorspronkelijke binnenwateren gemarkeerd worden in het centrum
Dat de rest niet of nauwelijks meeteld
Dat je De Dommel daar waar mogelijk zichtbaar maakt voor passanten en een route langs de
Dommel voor wandelingen alsmede rondvaart door De Dommel mogelijk maken met evt
kunstuitingen C.q. Thematisch
Dat we weer echte ratten in t dorp willen krijgen door het aanleggen van stilstaande
waterloopjes.
De binnendommeltjes in Boxtel weer terugbrengen in het centrum ter verhoging van de sfeer in
het centrum en uit historisch oogpunt
De binnendommeltjes in ere herstellen
De binnendommeltjes weer herstellen zoals vroeger
De bruggen over de dommel,. wat zich daarbinnen zit is tussen de bruggen
4















































De historie van boxtel meer laten leven
De loop van de historische binnendommeltjes zichtbaar maken.
De oude historie herstellen
De vroegere dommeltjes in Boxtel weer terugbrengen
De waterlopen weer zichtbaar maken.
De zicht lijn
Dommel zichtbaar maken
Een beetje overtrokken vind ik dit idee !
Een verbinding maken.
Een visie op centrum van Boxtel uit eindelijk mooier te maken
Heeft ook te maken met vroegere binnen dommeltjes
Herstel waterwegen (grachten) die in het verleden door Boxtel liepen
Het aantrekkelijker maken van het historische centrum
Het betrekken van onze mooie boxtelse wateren bij de dorpskern.
Het centrum gezelligheid geven
Het centrum weer authentiek maken,
Het cultuurgoed beter in beeld brengen
Het gebied,centrum, binnen de dommel, zichtbaar maken.
Het heropenen of zichtbaar maken van de oude binnendommeltjes
Het oppimpen voor veel geld van het centrum tussen de 3 bruggen.
Het oude Boxtel meer onder de aandacht brengen
Het oude centrum dat vroeger binnen de dommel lag
Het oude gedeelte van Boxtel dat zich bevindt tussen de Zwaanse brug, De Meuleklensbrug in de
Rechterstraat (oude Nieuwstraat) en de brug in de Clarissenstraat/Bosscheweg
Het terugbrengen van oude waterstroompjes in het centrum van Boxtel
Het weer zichtbaar maken van oude waterlopen in het centrum
Historie terughalen in de binnencirkel
Histories centrum
Historische kenmerken terugbrengen of accentueren
Hoe de waterlopen zijn (geweest) in het centrum.
Ideeèn om het centrum van Boxtel aantrekkelijker te maken.
Iets in het centrum
Iets met watertjes die inmiddels gedempt zijn weer zichtbaar maken
Ik weet dat het over onderhoud/opknappen gaat van het centrum en omliggend gebied.
Is het centrumplan.. vooral de aankleding.. historisch.. binnendommeltjes
Kern afbakenen
Kern gebied
Meer aandacht voor de rivier in het dorp en omringende natuur
Meer sfeer binnen het centrum
Meer zichtbaar maken van de Dommel
Meer zichtbaarheid van de Dommel
Mensen die sparren om De Dommel meer te belichten
Natuur
Nieuw centrumplan om oa de binnendommeltjes terug te laten komen en het centrum te
concentreren hierbinnen
Nieuwe centrum plannen die te maken hebben met de oude aftakkingen van de Rommel, zoals
die vroeger liep.
Nostalgie doen herleven. Hadden ze beter over na kunnen denken toen ze het politiebureau
bouwden op de markt. De Kei en het postkantoor sloopten ...
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Nostalgische visualisering van een toestand, waarvan we blij zijn dat die heel ver achter ons ligt
Om binnenrommeltjes te creëren en Boxtel op de kaart zetten wat betreft cultuur
Ontwikkeling van een sterk cultureel en economisch Boxtel.
Onzin
Onzin, luchtfietserij, geldverspilling
Onzinnige uitgaven terwijl er genoeg mensen in armoede leven.
Opknappen en aantrekkelijk maken van het oude centrum
Oude binnenwateren zichtbaar maken
Oude rommeltjes terugbrengen
Plan om meer groen/water in het centrum te krijgen. Prima initiatief om meer afkoeling binnen
boxtel centrum te krijgen, mits de plannen ook zeer zeker rekening gaat houden met de
economie.
Plan voor herinrichting centrum binnen de binnendommeltjes waarin water een belangrijke rol
speelt
Project om historische kenmerken terug in het centrum te brengen
Rechterstraat dommel stationstraat
Terugbrengen binnendommel en verbeteren uitstraling centrum
Terugbrengen van Binnendommel
Toeristisch leuk
Tussen molenstraat en brederodeweg en petruskerk en kasteel stapelen
Van oudsher het bruisende hart van Boxtel
van vroeger toen waren er nog binnen wateren in het centrum
Veel extra kosten voor de bewoners.
Verbouwing van het centrum
Verfraaiing centrum
Vroeger waren er BinnenDommeltjes, en men wil deze weer "nieuw leven" inblazen....???
Vvv arrangement
Waters in het centrum
Weer aandacht voor zichtbaar maken van Dommel in centrum
Weer zichtbaar maken van de binnendommeltes
Ze willen de oude binnendommeltjes weer zichtbaar maken
Zichtbaar maken Binnedommeltjes
Zichtbaar maken van de wateren
Zichtbaar maken van de waterstroom,dommel,door Boxtel
Zie de omschrijving hieronder !
Zonde van het geld
Zorgen dat de binnendommeltjes weer te zien zijn
Zwaanse brug

Weet niet (23%)
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Toelichting
Omschrijving
Boxtel binnen
de Bruggen:








Er was zo'n mooie gelegenheid om bij de toegang naar de autparkeerplaats het
binnendommeltje zichtbaar te maken. We laten te vaak mooie kansen lopen.
Net als bij de Zwaanse brug ipv. een horeca een openbare trapring aan de
Dommel met uitloper als boulevard. Allure is ver te zoeken in Boxtel.
Ik vraag me af wat het doel is van het zichtbaar maken en in ere herstellen van.
Als dit is om Boxtel meer "op de kaart" te krijgen, zal er ook meer geluisterd
moeten worden naar de Boxtelaren zelf. Momenteel lijkt het alsof de
gemeente een plan maakt en de inwoners daar niet of nauwelijks bij betrokken
zijn. Ik ben op de hoogte dat dit ook aan de inwoners zelf ligt, omdat er wel
inzage gegeven wordt, wanneer daarna gevraagd wordt. Historie is mooi om te
herstellen, maar wat gaat het opleveren?
In zou ´inhoudt´ met dt schrijven!
Van de baseliek tot kasteel stapelen de zicht lijn
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Boxtel Binnen de Bruggen zijn de centrumplannen rondom het zichtbaar maken van de
historische Binnendommeltjes. Dit zijn de historische aftakkingen van de Dommel die vroeger
de kern van Boxtel omringden. Het zichtbaar maken hoeft niet per se met water te zijn, maar
kan ook met licht of in het straatwerk. Inmiddels omvatten de plannen een forse
opknapbeurt voor het hele centrumgebied en ook het processiepark en mogelijk het gebied
rondom Kasteel Stapelen worden bij de plannen betrokken.

2 Heb je een idee hoe de Binnendommeltjes zichtbaarder
gemaakt kunnen worden?
60%

(n=298)
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Dit is niet nodig

Ik heb geen ideeën om
Binnendommeltjes zichtbaarder
te maken

Op vraag "4 Heb je een idee hoe de Binnendommeltjes zichtbaarder gemaakt kunnen worden?"
antwoordt 49% van de respondenten: "Ik heb geen ideeën om Binnendommeltjes zichtbaarder te
maken".

Ja, namelijk:















Alles open maken
Als het maar op een mileuzuinig manier gebeurd, met oog voor de natuur
Bestrating, verlichting
Bijv. door kleurelementen (met toelichtingen) aan te brengen in bestrating en/of bebouwing.
Wellicht vitrines met foto`s
Borden (2x)
Borden, meer verlichting, meer uitleg in de krant
Bordjes, extra verlichting, wegwijzers, borden met een verhaaltje erop
Daar waar mogelijk beplanting verwijderen/verlagen maar ook bij (her)bebouwing rekening
houden met vrij uitzicht op de Dommel realiseren
Daar waar mogelijk weer laten stromen en van die leuke bruggetjes erover
Deels het oude herstellen, verbeterd de grondwaterstand
Dommeltjes zo veel mogelijk open
Door kaarten en foto's van vroeger te bekijken
Duidijk benoemen op een website. Borden door t dorp plaatsen met daarom waar al deze di gen
te bezichtigen zijn
Een glasplaat over water heen maken waar je op kunt lopen
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Een mooiere uitstraling moet het centrum van Boxtel krijgen. Denk hierbij aan een warm gevoel
in het centrum. Ga werken met savonds led verlichting in kleurtjes.
Een speelse ondekkingsroute voor jong en oud.
Eer Stapelen meer. Het was een locatie met potentie voor het algemene publiek.. jammer
Eigentijdse 'verkeers'borden
Fysiek dmv aftakkingen...fontijnen met water van de Dommel..licht die het water van de
Dommelloop voorsteld
Gebruik aparte stenen om loop te visualiseren
Het al genoemde straatweg, historische plattegronden/kaarten ter plekke, illustraties terplekke,
tentoonstellingen in MuBo, theater en/of lezingen op scholen en in bibliotheek, Herfstfair
rondom thema Binnendommels.
Het zou leuk zijn deze te kunnen zien door middel van een glazen vloer*
Ik zie eerlijk gezegd niet in waarom hier zo'n groot plan van gemaakt moet worden.
Waarschijnlijk kost het weer heel veel geld en is het maar de vraag wat het de gemiddelde
Boxtelaar oplevert. Ik denk dat onze belastingcenten op vele betere manieren besteedt kunnen
worden
In de bestrating terug laten komen dmv bijv. blauwe stenen
Ja met uitgraven van watertjes
Lichtplan, strepen, foto's
Maak het bekender onder de mensen, vraag lokale kunstenaars om hulp
Maak het zichtbaar en kleed de omliggende omgeving leuk aan, zodat de aandacht er echt naar
getrokken wordt.
Maak van Zwaanse Brug een aantrekkelijke brug bij een trefpunt van activiteiten op en bij de
brug; binnendommeltjes zijn voor mijniet heilig, maar meer water in de kom kan
stadstemperatuur verlagen en stortbuien beter verwerken
Meer focus op de brug. Bijvoorbeeld duidelijker. En de besnoeiing langs het water weghalen
zodat de Dommel maar naar voren springt. Een voorbeeld hiervan is Sint Michielsgestel. Daar
hebben ze de begroeing bij het water zoveel mogelijk weggehaald waardoor je als je over de
brug loopt ook daadwerkelijk het water ziet. Het zorgt in ieder geval voor mooie plaatjes en
uitzicht.
Meer zit / pick nick mogelijkheden
Met borden langs de wegen
Met een hoop rommel, ze hadden de echte Dommel zichtbaar kunnen en moeten hoyden
Met een looproute
Met gekleurede (blauwe) stenen
Met licht
Met licht en bewegende elementen
Met lichtstralen
Met onderscheidende kleur in bestrating
Met verlichting (2x)
Met vetschillende soorten en kleuren bestrating
Mooie verlichting of indien mogelijk een bankje erbij om van het uitzicht te genieten
Net al in Den Bosch: aangeven in het wegdek.
Op een 3D- of 4D-centrumplattegrond in het gemeentehuis. Veel goedkoper dan het fysiek
buiten doen.
Op mooi boxtel online zetten
Open maken en hier en daar overkluizen
Plaquette met wapen en informatie
Rondje Boxtel varen bij kanovereniging de Pagaai Boxtel.
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Schoon maken
Terras aan t water, klein podium
Uitlichten en vegetatie eromheen complimenterend laten werken
Van mij mogen ze in de vorm van water terugkomen. Net zoals bij de Binnendieze, hoewel dit
waarschijnlijk niet haalbaar is.
Verlichten
Verlichting
Via bootjes of fiets route.wandeling as verstrooiing met wandeling aansluitend.
Via grond onderzoek misschien, zijn toch nog traceerbaar
Volgens mij zijn er al schetsplannen gemaakt....kosten en voldoende ruimte : is nog onduidelijk
Waar mogelijk uitgraven en anders zichtbaar door educatieve leesborden
Wandelroutes die mensen zelf kunnen downloaden met achtergrondinformatie over de
binnendommeltjes, eventueel ook mogelijk met gids
Weer water tonen waar mogelijk
Zichtbaar in het wegdek
Zoals Den Bosch de stadspoorten zichtbaar maakt, of zoals OKRA in Utrecht met rook en licht een
oude muur zichtbaar heeft gemaakt.
Zou graag zien dat stapelen meer betrokken wordt gemaakt bij het dorpskern. De dommel die
tussen stapelen en 't dorp ligt kan een mooie brug worden gemaakt. Als ze het een beetje slim
aanpakken heb je gelijk je verkeers probleem in 't dorp opgelost!
Zwaanse Brug vervangen door variant zoals deze vroeger was (meer doorkijk), Glasplaten in
voetgangersgebied waar men de binnendommel ziet stromen

Toelichting
Ja, namelijk:






Dit is niet nodig









* op enkele plaatsen in het voetpad
Door projectie en gebruik van LEDs kun je met licht, en bewegende
elementen, een doorlopende, doorlopende (letterlijk) verbinding laten
zien. ©️
Ik vindt dat de bordjes die er staan al duidelijk zijn
Op de hoek bij de mobieltjes winkel was een prachtige inkijk naar het
binnendommeltje. Werd weer dichtgegoois ivm. gevaar voor verzakking
fundering. Dat had technisch verholpen kunnen worden Wederom
ontbreekt het aan wil en allure.

Als dit weer miljoenen gaat kosten vind ik het niet nodig
Beter investeren in aantrekkelijk centrum voor de winkelier/ bezoeker
Geef het geld uit aan belangrijke zaken. niet aan deze onzin.
Het is niet wenselijk omdat het een optimalisering van het centrum
frustreert. Hobby van enkelen.
Laat ze het geld anders besteden,er is nog genoeg te doen in
Boxtel.Stoepen voor de mensen met een rollator of rolstoel,en sommige
wegen opknappen.
Via VVV zou dit moeten gaan daar is dato h voor !
Volstrekt onnodig Eftelingwerk! Versterking van het centrum met
onechte, nieuwe oudheid is erg duur en toeristen trekken heeft Boxtel
nog nooit goed geprobeerd! Onbekend terrein dus. Kijk eens naar
Oisterwijk!
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Ik heb geen ideeën
om
Binnendommeltjes
zichtbaarder te
maken





Geen idee waar deze allemaal lopen of gelopen hebben.
Als ik weet waar deze zich bevinden / bevonden kan ik me mogelijk wel
een beeld vormen en ideeen aandragen.
Ik vind dat de gemeente hier geen geld aan uit moet geven. Er zijn veel
belangrijkere zaken waar zij zich druk over moeten maken.
Binnenrommeltjes zorge juist ook voor meer ratten!
Ik zie het nut niet in van het aantrekkelijker maken. Steek wat meer geld
in een plan voor nog meer veiligheid op de wegen.
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Met de ontwikkeling van Boxtel Binnen de Bruggen moet het centrum van Boxtel mooier en
aantrekkelijker worden.

3 Welke aanpassing zou volgens u het centrum van Boxtel mooier of beter
kunnen maken? (n=299)
Dit is niet nodig (13%)
Aanpassing (60%):
































Aantrekkelijk winkelgebied, met ook grote namen van winkelketens en gratis parkeergebied.
Tevens straatbeeld opknappen ipv het allergaartje wat het nu is.
Accentueren of juist aanleggen van mooie oude gevels voor winkelpanden ipv de glaspartijen die
het nu zijn. Daarnaast meer groen meer bankjes, fijne muziek.
Alle auto's van het plein af en openstellen voor terrassen en evenementen
Alle auto's weren
Alle verkeer weren uit het centtrum
Alles naar voren halen, niets in de stationsstraat behalve wonen
Andere winkels, meer aantrekkelijk
Auto vrij maken en horeca meer mogelijkheden bieden op de markt met voorzieningen
uitgekozen door de commissie
Auto vrije markt..
Auto- en fietsvrij maken
Autoluw en meer horeca buiten.
Autovrij en fietsvrij hele centrum
Autovrij maken
Beperkt auto verkeer, besteltijden laden lossen
Beter aanbod van winkels meer groen bloem muziek leuke evenementen
Beter fes heiden fiets en loop route's maken. Plus auto weer ander som laten rijden
Beter onderhouden en gezellig maken ook het de winkels in het centrum
Beter parkeerbeleid
Beter winkelaanbod
Betere betegelde trotwoirs
Betere en meer parkeermogelijkheden, fietsverbod in smalste deel Rechterstraat en nog veel
meer.
Betere en vooral goede verkeersborden en handhaving
Betere paden voir de voetganger, dat het duidelijk is nu doet iedereen maar wat.
Betonnen gevels vervangen door authentieke gevels, huren winkelpanden omlaag en
winkelpanden of opdelen voor kleinere ondernemers of verhuren aan meerdere ondernemers
om leegstand tegen te gaan, ondernemers meer laten samenwerken om activiteiten van de
grond te krijgen.
Bezetting van leegstand winkel panden
Bij de Zwaanse brug en Rechterstraat andere gevels, fietsenrekken verplaatsen
Blauwe zone handhaven. Daarnaast zou centrummanager inituatief moeten nemen voor
samenspraak ondernemers maar valt nu zwaar tegen
Bloembaken als afscheiding
Bloemen planten
Compact autovrij kernwinkelgebied, fietsenstallingen, ruimte voor gemengde winkel/horeca
initiatieven, meer groen in het centrum, publiektrekkende functies naar centrum
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De aanloop vanaf Station naar centrum; ‘Polen’panden verbieden, lelijke jaren 70 panden
verfraaien.
De belangrijkste aanpassing is andere mindset bij ondernemers/winkeliers/horeca. Probeer meer
zaken samen aan te pakken. Zgn. Freebees aanspreken op hun gedrag (passiviteit)
De bestaande Dommelomgeving toegankelijker maken
De laatste 15 auto’s van de markt af. Meer groen. Veel ruimte voor terrasjes
De markt autovrij maken en dan de terrassen uitbreiden
De markt toegankelijk maken van 2 kanten voor het verkeer.
Door te stoppen met het slopen van beeldbepalende gebouwen
Duidelijke fietstegels bij t stuk van de hema
Duidelijke natuurlijke groene markering bij begin kernwinkelgebied
Een fatsoenlijk parkeerterrein met blauwe zone/ vrij parkeren
Een fietsverbod vanaf meneer van dommelen tot de Bruna. Het is daar zo onprettig winkelen
met al die fietsers en zelfs brommers. En onprettig winkelen zorgt ervoor dat je liever je
aankopen ergens anders doet of online besteld. De markt is naar mijn persoonlijke mening niet
mooier geworden en ook niet praktischer. De markt zou auto vrij moeten zijn en een gezellig
plein moeten zijn. Daarnaast ontbreekt het aan diversiteit van winkels.
Een fijnere sfeer. En samenwerking
Een hoop tierelantijnen verwijderen en vanaf nu hetzelfde materiaal terug laten komen. Qua
bankjes, lantaarns, straatwerk etc. Het oogt nu er g rommelig en er is nergens eenheid
Er is een leuk zitje bij de Bruna winkel gecreeerd. Wordt alleen gebruikt om er fietsen tegen te
plaatsen. Heel erg jammer
Fietsen weg bij Hema
Fietspad bij Hema weg, fietsen stallen voor de winkels weg, meer groen aankleding in
winkelstraten
Fietsvrij
Gebied tussen zwaansebrug en sint Lucas langs de Dommel mooier inrichten en bij de
centrumbeleving voegen met terrassen etc.
Gedeelte van het centrum tussen de Rabobank en de Dommel is de laatste tijd even achteruit
gegaan. Hier iets doen om dit weer meer bij het centrum te betrekken.
Geen auto in 't centrum
Geen autoverkeer in het centrum
Geen fietsers in het centrum alleen voetgangers
Geen leegstand
geen leegstaande winkels
Geen oude gebouwen meer afbreken
Geen parkeergeld, geen fietsers meer in de winkelstraat
Gezellige terrasjes
Gezelliger uitstraling,bloembakken.verlichting bij kerst enz ook in de prins Hendrikstraat.
Goedkopere huur winkel panden.trek je meer ondernemers.
Gezelligere uitstraling
Gratis parkeeruimtes binnen handbereik, en cohesie tussen de openingstijden van de
ondernemers en diens evenementen
Groen dmv bomen, planten
Groen, meer organiseren. Diverse winkels
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Heb je even? De bereikbaarheid van het centrum met auto, fiets en te voet. De parkeerplaatsen
voor auto en fiets verbeteren. Vooral voor fietsen want dan is echt en gemiste kans met de
nieuwe markt. Naar buiten treden als dorp en niet denken dat je mee kunt met de grote stad.
Geen geld 'weggooien' aan pretentieuze plannen maar investeer dit geld in de ondernemer die
onderscheidend wil zijn en zijn klanten waardeert.
Het aantrekkelijker maken van de Stationsstraat door minder leegstaande winkelpanden.
Het huizenblok tussen de Markt en Rechterstraat op de schop en een fatsoenlijk dorpsplein
realiseren
Historische situaties zichtbaarder maken, b.v. met foto's.
Historische uitstraling. Het complex de Croon is daar zeker een voorbeeld van)
Huurprijzen van de panden omlaag en meer winkels
Ik had de markt anders gedaan ik zie weinig verbetering en is geen gezellige plek jammer
In het gehele centrum dmv speakers overal dezelfde achtergrondmuziek.
Invulling winkels en voetgangersgebied maken
Kernwinkelgebied versterken
Kijk naar het centrum van Best. Jaren was het niks, maar nu is er en voldoende parkeerplek en
voldoende winkelruimte (bij elkaar) èn de auto's kunnen (met een kleine bocht) toch door het
centrum heen
Kleuren led-verlichting.
Leegstand winkelpanden compleet terugdringekn
Leegstand winkels tegegaan en meer variatie.
Lege winkelpanden bevolken. Al is het al atelierruimte
Lege winkelpanden ombouwen tot woningen/ appartementen. Leegstand maakt armoedig beeld
Lelijke reclame weg, fatsoenlijke fietsenstallingen en goede winkels, dus nie allemaal van
dezelfde soort winkels
Lichtere bestrating. Straatverlichting centrum mooie lantaarns. Gevels van de winkels aanpakken.
Het is een beetje allegaardje van oud en nieuw en verschillende stijlen. Zorgen dat de winkels
ook een winkel hebben, zijn nu nog teveel leegstaande panden
Maak centrum voetgangersgebied (ook geen fietsende fietsers overdag)
Markt auto-vrij, meer terrassen/lunchrooms OP de markt en winkels daar net buiten.
Markt autovrij (2x)
Markt autovrij en er terrasjes op plaatsen
Markt autovrij en vol groen en terrassen
Markt geheel autovrij maken
Markt volledig autovrij, grote grasmat in het midden omringd door bomen en bankjes. Horeca
die de terrassen mogen uitbreiden
Meer activiteiten op de markt. Maak nu gebruik van de marktruimte
Meer autovrij/auto ondergeschikt, kleiner en compacter om leegstand tegen te gaan, uniforme
bestrating, shared space, voldoende ruimte voor terrassen en envenementen,
Meer en diverse winkels aaneensluitend in de winkelstraat
Meer focus op hoe Boxtel er vroeger uitzag i.p.v. al die nieuwbouw. Het is een dorp. Hou de
charme van een dorp.
Meer gevulde panden, huur omlaag
Meer groe;, meer water, muziek, pleintjes voetgangersgebied met bij de toegangswegen
parkeermogelijkheid voor fiets en gemotoriseerd verkeer behalve voertuigen voor mensen die
minder of niet mobiel zijn
Meer groen (7x)
Meer groen en winkelpanden betaalbaarder maken zodat deze aantrekkelijker worden voor
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verhuur.
Meer groen in de vorm van bomen en grote planten in bakken
Meer groen markt. En minder beton. Lijkt nu een landingsbaan.
Meer groen op de markt
Meer groen waar dit kan.
Meer groen,
Meer groen, en gezellige bankjes in pleintjes verband
Meer groen, grotere terrassen en minder leegstand
Meer groen, oplossing voor fietsen
Meer groen, winkels allemaal bij elkaar, niet zo'n langgerekt lint
Meer groen....(grote bomen,fleurige beplantingen onderaan bv. lantaarnpalen,op lege plekken,
enz.
Meer groot groen
Meer kleuren en aankleding. Het oogt nu allemaal best wel somber. Er moet echt een gezellige
sfeer komen.
Meer kunst
Meer licht of focus op het water, nu weggestopt
Meer mooie plantenbakken en de rommel dat overal door heel boxtel slingerd op ruimen door
bijv. Taakstraf mensen
Meer parkeergelegenheid gratis
Meer parkeerplaatsen, minder hang jongeren 's nachts, huur voor winkels betaalbar maken,
minder leere winkels
Meer parkeerplek
Meer parkeerplekken
Meer planten en bloemen
Meer sfeer en kleur bij bijvoorbeeld bankjes
Meer sfeer verlichting en de winkelstraat korter maken en meer eenheid in de uitstraling
Meer terrassen minder leegstand minder voordeelwinkels meer kleine ondernemers
Meer terrassen, bomen in winkelstraten
Meer terrassen, centrum zonder fietsers want dit is soms erg gevaarlijk. Vaste fietsenstalling en
niet meer overal losse fietsen her en der. Meer groen, mooie planten, bloemen.
Meer toegankelijk, variatie van winkels, parkeerbeleid vriendelijker, grote evenementen,
bijzondere acties ladysday.
Meer verlichting en groen/bloemen
Meer winkels
Meer winkels (open), markt echt autovrij, leuke kleine winkeltjes op het marktplein, stalletjes,
grote terrassen, veel groen
Meer winkels en braderieën voorzien van Boxtelse muziekbands
Meer winkels, dat trekt meer publiek
Meer winkels...meer interactieve reclameborden...groen en water...fiets en autoluw
Meer, veel meer, groen
Met bankjes en zo
Minder auto’s meer variatie in winkels meer ruimte voor voetgangers
Minder bemoeienis door gemeente
Minder leegstand (2x)
Mooie grote bomen op de markt
Mooie grote plantenbakken op de grond waar je ook op kunt zitten, graag mooie kleur rood,
rode loper. Niet fietsen voor stuk bij Hema, betere fietsstallingen, nu echt niet handig.
Nette, goedkopere panden
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Niet mogelijk, er is teveel afgebroken in het verleden
Nog meer groen/ bloemen
Onderhoud kwa schoonmaken etc
Ondernemers de mogeljkheid geven om pandjes voor een betere prijs te huren
Opknappen Stationsstraat
Overzichtelijker wat voetgangsers- en fietsgebied is
Parkeergarage
Passage vriendelijker maken voor scootmobielen en voetgangers
Rechterstraat
Sfeer, activiteiten beter uitwerken
Sfeerverlichting
Steeds minder autos
Te veel winkels leeg
Toezicht uiterlijk winkels in centrum (richtlijnen voor belettering of controle), Stapelen openen
voor algemeen publiek, meer groen
Toezien op fietsbeleid= parkeren en weggebruik - toezien op parkeerbeleid markt - rijrichting
rondom de kerk omdraaien nu rijrichting clarissenstraat is gewijzigd
Van de stationstraat (de grootste fout ooit)
VEEL meer groen op de markt, in het centrum. en fietsen beboeten in het centrum van de
kruitvat tot blokker.
Verdichting van de bebouwing. Als je wilt dat de voorzieningen (bv winkels) in het Centrum
blijven, moet je eerst zorgen voor een eigen debi9et. In het centrum woont nu per m2 het minste
aantal mensen. Geen vila's in het centrum!
Verkeer beter reguleren en parkeren oplossen. Markt geen parkeer plaatsen meer.
Verlaging van de absurd hoge huren, zodat winkel starters meer kansen krijgen
Verschillende winkels
Voetgangersgebied maken en wat meer bankjes plaatsen.
Voetgangersgebied maken van winkelstraat, dus geen fietsen
Voldoende fietsparkeerplaatsen door het hele dorp
Volle winkelstraten door volle winkels en geen leegstaand panden en vroeg gesloten.
Vooral het gebied tond de Zwaanse brug/Dommel
We hebben best wel een mooi centrum. De Markt autovrij zou super zijn, maar dat blijft toch een
dingetje ...
Winkelpanden betaalbaar maken zodat ze blijven
Zet er wat rekken neer voor de fietsen zodat niet alles om valt wanneer er eentje om gaat. Ben je
al eens gaan kijken bij de weelmarkt !
Zie antwoord bij vraag 4
Zwaanse Brug e.o. dus
Zwaansebrug en parkeerplaats grondig aanpakken
Zwerfvuil opruimen em meer straat vuilnis bakken

Ik heb geen ideeën om het centrum van Boxtel mooier of beter te maken
(27%)
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Toelichting
Aanpassing:
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Ik heb geen

ideeën om het
centrum van
Boxtel mooier
of beter te
maken

De Markt nou een keer goed opknappen.
Duidelijke afscheidingen van fiets en voetgangers gebied
Een Lucashuis op de hoek Rozemarijn-Markt. Zoiets als Hudertwasser in Wenen.
Je moet lef hebben dus.
Het loopt echt leeg qua winkels.
Het verkeersplan is een ramp. Fietsers door een voetgangers gebied, auto's
parkeren op de markt. Het bezoeken van het centrum met een auto is bijna
onmogelijk. Of te wel: nadenken over een goed verkeersplan is het eerste dat
moet gebeuren. En zeg niet dat dat al is gebeurd, want wat er nu is, is niet
gebruiks-vriendelijk voor centrum bezoekers.
Meer normalen winkels zo als wibra Mac en niet van die winkels waar de prijzen
zo hoog zijn
Voor WIE maak je Boxtel mooier? Voor inwoners en gasten. Gasten komen veel
vanaf het station. Zie zien eerst vanuit de trein lelijke sociale woningbouw.
Daarna een mooie straat die verpest word door een slecht onderhouden
appartementen, en een enkel vervallen huis. Met bomen en decoratieve
elementen (zie Sint Lucas) is veel te bereiken ©️
Wandelmogelijkheden uitbreiden en waar mogelijk terrasjes en of winkeltjes,
ateliers creeren.

Boxtel is voor mij al mooi en historisch. De plannen zijn optimistisch en erg leuk
wanneer het eenmaal af is. Maar ik denk dat het geld ook anders besteed zou
kunnen worden.
Centrum is al mooi

De aantrekkelijkheid van het centrum zit in eerste instantie in de winkels die er
zijn. En daar is ook gelijk het probleem. Wanneer ik/wij iets willen dat je niet
online koopt gaan we eerder naar Den Bosch of Eindhoven. Er is daar eenvoudig
meer keuze en beschikbaarheid (kleding in de juiste maat e.d.). Dat is voor een
kleine lokale ondernemer niet te doen (concurreren met een Bijenkorf /
Mediamarkt o.i.d.). En als je al iets doet met betaald parkeren maak het dan in
ieder geval mogelijk om een parkeer-app te gebruiken.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBoxtel
Boxtel Binnen de Bruggen
15 februari 2019 tot 25 februari 2019
333
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
26 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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