Voorzieningen
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Winkels voor dagelijkse boodschappen, zoals een
supermarkt, bakker, slager, drogisterij etc. zijn voldoende
nabij in mijn dorp”
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Ik woon in het centrum van Gemert, maar als in het buitengebied of in een van de
kerkdorpen woont kan dat heel anders worden ervaren. Overigens heeft Gemert
momenteel een goed functionerend winkelcentrum, waar bij helaas een goed
lopende herenmodezaak ontbreekt.
Winkels en dis ook supermarkten dicht op zondag
Ben ik mee eens alleen de grote winkels, supermarkten ,moeten niet geplaatst
worden aan de rand van het dorp. De kern van het dorp moet wel blijven door
middel van winkeltjes voor onze dagelijkse behoeften.
De centralisatie zorgt voor een goed winkelaanbod. Supermarkten dicht bij het
centrum zorgen voor levendigheid in het centrum. Natuurlijk zou ik nog wel een
groenteboer, kaasboer willen maar deze moeten levensvatbaar kunnen zijn. m.a.w.
we moeten er willen kopen.
Er is te weinig lokale co-creatie en te veel winkelketens die waarde onttrekken van
de gemeenschap.
Er is voldoende aanbod winkels, men kan naar behoefte inkopen doen zonder uit te
hoeven wijken naar elders.
Ik werk in Gemert en de voorzieningen zijn hier naar mijn idee goed
Makkelijk gezegd, in het buitengebied van Handel wonend, mét beschikking over
auto. Dat zal voor ouderen in dit dorp zónder auto een andere situatie zijn.
Niet nog meer lage budgetwinkels als Aldi
Woon gelukkig dichtbij het centrum, anders was dat minder het geval.
Er is gebrek aan een biologische supermarkt!
Niet in het dorp, wel in Gemert.
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De winkels zijn veelal slecht bereikbaar, slecht onderhoud van doorgaande wegen
naar het centrum o.a. Rietmanstraat. Veel te hoge drempels wat gevaarlijke
situaties oplevert. Verdeling van winkels voor eerste levensbehoefte is slecht
doordacht.
In De Rips en Milheeze is niet veel om te winkelen.
In Milheezevis alleen de Spar, die heeft lang niet alles in zijn assortiment, dus moet
je naar Bakel. Een bakker of slager is er lang niet meer
Voor de boodschappen moet ik altijd de auto pakken. Ik woon richting Handel.
Geen supermarkt in een straal van een paar honderd meter.
Waarom geen supermarkt aan de randen van Gemert zoals b.v. de Aldi in AarleRixtel
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2. “Ik ben zeer tevreden over het horeca-aanbod in mijn
dorp”

(n=165)
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Te veel zou een dood steek zijn van diverse ondernemers als er nog meer bij komt.
precies wat ik bedoel met financiele kracht ondernemers. een leeg terras is een
grotere doorn in het oog dan een winkelpand.
Centralisatie perfect nu rondom het Ridderplein
Er is voldoende aanbod horeca, men kan naar behoefte gebruik maken van
horecagelegenheden zonder uit te hoeven wijken naar elders.
Het is beter geworden de laatste jaren, meer georganiseerd
Jammer dat de bruine cafe`s bijna verdwenen zijn.
Jammer dat ze zich niet wat meer onderscheiden van elkaar zoals bijvoorbeeld
`inhoud` wel deed.
Te duur voor een te grote groep waardoor veel horecaondernemers het onnodig te
zwaar hebben.
Alleen de horeca moet wat meer samen werken.Één heids prijzen handhaven met
aktiviteiten, markten , festivals De klanten hebben zowie zo hun eigen stam café,
maar ze kunnen met festivals ook een keer naar een andere horeca gelegenheid
Er kunnen altijd nog extra eettentjes/restaurants bij, maar over het algemeen
hebben we zeker niet te klagen.
Ik mis een bruin muziekcafé.
Teveel eetgelegenheden en te weinig echte café, s
Woonhuizen op ridderplein en kerstraat ook horeca bestemmingen geven of winkel
Zou graag meer restaurantmogelijkheden hebben. Ga nu zelden uit eten in de eigen
gemeente.
2 kroegen is meer als genoeg, maar dan zijn ze zaterdag avond wel al vroeg dicht en
de friettent is ook vroeg dicht. misschien een idee dat deze 2 kroegen samenwerken
en dan iets groters kunnen organiseren met muziek ofzo. De jaarmarkt kun je hier
ook net zo goed afschaffen, het was alleen maar van de lokale sport-en
spelverenegingen die geld proberen te krijgen en dan nog een stuk of wat
kraampjes, het was echt om je kapot te schamen, dat je dat markt durft te noemen.
Het zou fijn zijn als de horeca wat meer zou samenwerken..bijvoorbeeld met kermis,
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carnaval zodat het geen 'herrie' eilandjes zijn.
Hoe meer horeca hoe beter! De aanpassingen van het Ridderplein zijn al een stap in
de goede richting! Er mag voor de jeugd nog meer horeca bijkomen zodat zij niet
buiten Gemert hun vertier moeten zoeken. Voor veel ouders zal het een
geruststellende gedachte zijn te weten dat hun kind gewoon in Gemert op stap is
ipv Eindhoven of nog verder weg! Daarbij moet nog een kanttekening gemaakt
worden dat de toekomstige groep 18 jarigen binnen de gemeente de komende
jaren zal verdrievoudigen. De gemeente moet, vind ik, hierop voorbereid zijn.
Ik mis een echt bruin café zoals Alleman vroeger.
In Milheeze twee cafe`s tegenover elkaar die niet met elkaar samenwerken.
Doodsteek voor het dorp en de leefbaarheid
Zeer mee oneens! Er is véél te veel horeca-aanbod. Te veel vissers vissen in de
vijver.

3. Heeft u suggesties hoe een bezoek aan uw dorp nog aantrekkelijker
gemaakt kan worden?



















- Een toegankelijk kasteel(tuin).
- Bussen tot een uur of 2 's nachts naar Eindhoven.
- Oude cultuur (Kasteel + tuin, Nonnentuin behouden. Een duidelijkere visie uitdragen over
recreatie
*warmer welkom bij binnenkomst bij de invalswegen
*kasteelpark vaker trachten open te stellen
*reclameborden in centra uniform maken
*meer samen werken tussen kerkdorpen en kerndorpen
A: de stank weg
b: Meer voorzieningen en openbaar vervoer.
Al het auto verkeer uit het centrum
Allemaal de zelfde openingstijden en sluitingstijden van de winkels
Autoverkeer verbieden in het centrum
Autovrij centrum
Autovrij maken.
Bakel is een oud Romeins Peeldorp , heeft een rijke geschiedenis met veel opgravingen,
overblijfselen uit de ijstijd (Peellandbreuk) zandverstuivingen (Zandseberg) Zet dit op de kaart,
maak borden waar je deze geschiedenis op zet. ( VVV) goede fietsroutes hou deze bij . Hou
tentoonstellingen in het dorp . Hou de Heemkunde kamer open met een vrijwilliger die er over
verteld wat er zo in het dorp gaande is. Genoeg ideeën als ze maar uitgevoerd worden.Verhalen
over het verzet, de oorlog,
Bereikbaarheid moet beter. Gemert ligt redelijk ver van snelwegen. De wegen vanaf de
snelwegen naar Gemert zullen daarom, in een aantal gevallen, verbeterd moeten worden
Beter onderhoud van de publieke ruimte. Vaker bladruimen, straten vegen, wegen onderhouden,
langere tijd leegstaande winkel en bedrijfspanden voor aantrekkelijke alternatieve doeleinden
inzetten, etc.
Betere openbare verbindingen
Betere toegankelijkheid centrum en meer parkeerplaatsen
Betere verbinding met openbaar vervoer. Opvulling leegstaande winkelpanden met bijv.tijdelijke
ateliers voor jongeren!
Betere verkeersdoorstroming, betere bereikbaarheid en veel meer sir55 woningen, hofjes etc.
Zodat ouderen en jongeren graag willen en kunnen blijven wonen.
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Blijf er voor zorgen dat Gemert een groen, natuurlijk, gezellig en recreatief aantrekkelijk dorp is.
Zorg er voor dat mooie, open groene ruimtes in en om de dorpen niet volgebouwd worden.
Centrum activiteiten
Complimenten aan de horeca in centrum. Hoe zij het ondernemerschap oppakken is top!
Dat kan bijna niet beter!
De identiteit van onze gemeente versterken door samenwerking tussen ondernemers, inwoners,
initiatiefnemers en gemeente.
Door blijven gaan met activiteiten in het centrum te organiseren. Dit zorgt voor goede pr. ook
buiten onze gemeentegrenzen en zorgt voor een aanzuigende werking van bezoekers
Door de blauwe parkeerschijf op te hogen naar bv. vier uren parkeren dan kan er rustig
gewinkeld worden. Beter zou het zijn dag parkeren mogelijk te maken.
Door een fatsoenlijk vakantiepark te (laten) bouwen. Door fietsroutes duidelijk aan te. Geven en
beter te verbinden.
Duidelijke bewegwijzering naar parkeerplaatsen in onze gemeente, goed informatiepunt met
digitale mogelijkheden behouden in Gemert en verbeteren, mogelijkheden kasteel Gemert,
Duitse orde en de natuur beter benutten en daar ook middelen voor inzetten
Een attractieve onderscheidende functie aan het kasteel geven echter... met een ruim aanbod
aan daarbij behorende parkeerplaatsen die uitstekend bereikbaar zijn!
Een bestemming voor het Kasteel. Het klooster Nazareth is al naar de filistijnen!!
Een goed lopende herenmodezaak die aan de behoefte voorziet, zodat ik niet naar Deurne,
Helmond, Eindhoven, Veghel, Uden, Venray of nog verder weg hoef.
Een mooi parkje midden in ons dorp Handel met beelden en kruiden.
Een waterfontein op het Ridderplein
Eenduidige winkel openingstijden
Eindelijk het Kasteel weer betrekken bij ons dorp.
Eindelijk bestemming voor kasteel proberen te zoeken; anders inwonersforum ontwikkelen om
hierin mee te denken en oplossingen te zoeken! Ondergetekende heeft wel ideetjes hierover!
Het aantrekkelijke punt in het centrum is toch het kasteel!
Er mag meer toerisme getrokken worden naar Gemert. Je mist nu bijvoorbeeld de toegang tot
het kasteel. Overnachtingsmogelijkheden zijn te beperkt, zoals een hotel o.i.d.
Er zijn al heel veel activiteiten, het belangrijkste blijft wel dat we bezoekers een warm, welkom
gevoel geven. Vriendelijkheid kost geen geld.
Er zou een veel betere samenwerking moeten komen met de horecaondernemers onderling.
Geeft een win-win voor iedereen.
Er zou wat vaker iets georganiseerd kunnen worden nu we zo'n prachtig plein in het centrum
hebben.
Gebruik Cultureel Erfgoed als kapstok waar je allerlei projecten kunt hangen die bijdragen aan
kwaliteit van leven die Gemert-Bakel herpositioneren in de regio. Stel ons Erfgoed centraal voor
allerlei initiatieven die er gebruik van maken met gezonde gebiedsontwikkeling als uitgangspunt.
Zie www.atelier3P.nl
Geen appartementen meer en meer groen.
Geen eenrichtingsverkeer door de winkelstraat maar wel verkeersluw maken
Gemert heeft heel veel vrijwilligers. Maar ik vind dat zij niet ,, gebruikt'mogen worden, als
afschuif luik door profecionals. Gemeente moet beleid maken en vrijwilligers daarbij vragen en
niet vrijwilligers opdrachten en oplossingen laten bedenken en door gemeente te laten
meedenken.
Goed onderhoud Wandel en fiets paden
Hartje gemert website voorzien van kennis heemkunde kring. zodat je meer loop routes kan
maken door gemert heen. (nu staat er alleen rondje kasteel) met informatie over stambeelden,
vijvers, woonwijken of markante huizen.
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Heel de winkelstraat autovrij maken
Het is de hoogste tijd dat er iets gedaan wordt met het kasteel
Het zowel regionaal als landelijk nog meer promoten en door het gemeentelijk bestuur
ondersteunen van plaatselijke evenementen zoals city-run en fun-run etc.
In het buitengebied meer horecagelegenheden.
In het centrum blijvend dingen organiseren, evenementen, markten maar dat gebeurt al steeds
meer.
In ieder geval zorgen dat het een groen dorp blijft, waar mensen graag vertoeven: geen
megastallen, geen dubbele snelwegen op gehoorsafstand etc. Aandacht voor een duurzaam,
groen, natuurlijk dorp (en dat geldt voor alle dorpen in Gemert-Bakel, niet alleen Bakel...)
Indoorspeelhal
Invulling geven aan Kasteel
Kasteel ( tuin) open
Kasteel (tuinen) per direct openbaar. Snelle oplossing 'kasteel-impasse'
Kasteel en kasteeltuin open!
Kasteel exploiteren en weer toegankelijk maken.
Kasteel inrichten voor toeristen
Kasteel moet open en meer activiteiten op het plein zonder dat de doorgang elke keer gesloten
wordt.
Kasteel openen en het gebied bij kasteel groen laten en geen bebouwing
Kasteel vrij stellen voor bezoek. Is toch een trekpleister voor de gemeente
Kasteeltuin openen
Kasteeltuin weer bereikbaar voor iedereen. Meer slaapgelegenhedeb
Kruidendorp verder uitbouwen
Laat het landelijk blijven dus met de boer en tuinder. Plant meer bloemen in het buitengebied
Wat moeten wij met een golfbaan waar je nog niet eens een rondje mag lopen.
Maak het kasteel en de tuin 'bezoekbaar'. Zorg voor een expositie ruimte. Stimuleer het werk van
de lokale VVV.
Meer activiteiten voor jongeren 12 tot 18 jaar
Meer benutten van het Ridderplein en nou eindelijk eens doorpakken met het kasteel:
Potentieel DE publiekstrekker i.c.m. het schitterende Boerenbondsmuseum.
Meer evenementen
Meer evenementen als de Gemert City Run, Gemert Weet, Fun Run etc
Meer evenementen, al worden deze steeds meer georganiseerd. Misschien een toeristische
trekpleister maken, in de vorm van apart gebouw of beeld
Meer focus op gezond het platteland beleven. Zoals bij Velt en in Bakel bij theetuin de wilde
framboos. Boeren en horeca kunnen hier beide een rol in spelen. Ook gaan benutten van het
kasteel èn de tuinen daarbij en deze duidelijk op de kaart zetten.
Meer kwaliteit winkels kleding meubels ets
Meer parkeer mogelijkheden nabij centrum tijdens grotere evenementen als jaarmarkt e.d
Meer sfeer creeren, door meer activiteiten. Deze hoeven niet heel groot te zijn, maar zichtbaar
maken dat er iets te doen is in Gemert
Meer uit het kasteel halen. Dit is een potentiële trekpleister.
Meer verbinding met elkaar laten zien. Daar hebben mensen ideeen over. Kruidenbak is mooi
maar kost geld. Dat is jammer.
Midden in het dorp een leuk winkeltje met zelfgemaakte spullen en een kopje koffie, dat wordt
bevoorraad door lokale dagbestedingen. Leuk voor cadeauartikelen en prima voor de participatie
van mensen met een beperking. Dit naar het voorbeeld van 'Twinkelbel' op de Kleine Berg in
Eindhoven.
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Meer winkels en zaken met uitstraling
Mijd evenementen met niet rustige recreatie zoals motorcross, auto Rally, tractor pulling etc
Ondersteun initiatieven die zorgen voor 'leven in de brouwerij'
Openstelling kasteel
Opknappen soptcentrum Fitland
Organiseer zoiets als borgondisch buurten, en zorg dat de jeugd een half-pipe heeft, of net als in
Boekel, gratis toegankelijk concert op t plein, of een skate-avond voor de jeugd, met muziek, dat
maakt misschien voor bezoek niet zoveel uit maar voor de bevolking wel
Over elk kerkdorp op zijn tijd een artikel schrijven in het
Gemerts Nieuwsblad, waarin de aantrekkelijkheden van elk dorp belicht worden.
Parkeer gelegenheid duidelijke borden en ruime plekken kijk achter de kerk plaatsen zijn erg
smal voor de autos van nu
Parkeerverbod in het centrum handhaven. Nu worden geen boetes uitgedeeld en het parkeren
gedoogd in Handel
Parkeren aan de rand en dan met P+R trein of wandeling naar centrum.
Publieke functie voor het kasteel.
Cultuuraanbod naar het centrum brengen.
Sluit het Ridderplein af voor verkeer. Maak het Kasteel toegankelijk. Openbaar vervoer vanuit
Helmond zeer slecht, verander dit.
Tjaa een inkopper; betrek het kasteel bij het centrum en maak het openbaar toegankelijk
Toch maar weer van het kasteel een economische moter maken
Toegankelijke horeca ipv gesloten terrassen
Toerisme vrije tijd cultuur meer aanbod
Vaart zetten achter oplossing kasteel
Verbeter de doorstroom van het eenrichtingsverkeer in het centrum ( komende Haageijk of
Ruyschenbergstraat ) Dit is, verwarrend, onduidelijk en onlogisch.
Meer Water beleving in het centrum en behoud het groen en de parken. Bouwstylen alleen nog
authentiek en in nostalgische sfeer met gangetjes en steegjes ( waar winkeltjes te vinden zijn a la
Den Bosch
Voldoende werkgelegenheid en voldoende betaalbare woningen voor alle leeftijdsgroepen.
Voor toeristen de historische elementen in een audio wandeltocht aan elkaar koppelen.
Ingesproken door ervaren Heemkundekring-lid met 'knipoog' voor leuke Gemertse anecdotes.
(De naam van Ad Otten komt meteen op ;-)
Wellicht meer aanbod op cultureel vlak
Wonen in Aarle-rixtel
Zie antwoord op op nr 3
Zie bovenstaande toelichtingen.
Zijn de laatste jaren op de goede weg centrum ziet er goed uit.
Zoals eerder benoemd, het realiseren van een nog beter en groter centrum, met meer diversiteit
aan winkels van grotere merken. Denk aan een Jack and Jones, Footlocker, Bakker Bart en een
bioscoop. Dit gaat waarschijnlijk veel geld kosten maar ik ben van mening dat wij als Gemert de
mogelijkheden tot een uitbouw van ons centrum zeker mee moeten nemen. Want Gemert kan
veel te bieden hebben maar heeft op dit moment hebben we nog niet genoeg te bieden om
mens naar Gemert te halen en aantrekkelijk te maken voor een jongere generatie. We zijn op de
goede weg maar we moeten gewoon meer mogelijkheden creëren om meer winkelsketens in
Gemert te laten vestigen. En ik zie zeker die kansen!!!
Zorg dat het buitengebied in evenwicht blijft wat dierenaantallen betreft zodat de toerist naar
Gemert-Bakel blijft komen en niet weg blijft vanwege de vreselijke stank die overal in het
buitengebied hangt als je rondfiets
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