Winkelaanbod
U heeft een lijstje gemaakt om de dagelijkse boodschappen te gaan doen.

1. Waar gaat u voornamelijk uw dagelijkse boodschappen
doen?
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Naast de dagelijkse boodschappen bent u ook nog op zoek naar een standaard effen wit shirt
en een bos bloemen.

2. Waar doet u voornamelijk deze aankopen?
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Eindhoven
Ën in mierlo (bloemen) én buiten mierlo (t-shirt)
Helmond
Toen wij in Geldrop woonde in Geldrop
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. “Het winkelaanbod in de gemeente Geldrop-Mierlo is er
de afgelopen jaar sterk op vooruit gegaan”
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Dat valt erg mee. Alleen wat extra supermarkten.
De Hema is erbij gekomen maar de marskramer is verdwenen. Verder hebben we
ook geen schoenenwinkel meer in Mierlo
De winkels zijn veel mooier geworden. Het aanbod is niet veel veranderd.
Ik mis Blokker/Marskramer en delicatessen winkel, schoenen winkel, vind AH
overbodig teveel van hetzelfde en had dan bv liever een winkel met buitenlandse
producten gehad
Te veel winkelketens sluiten de deuren,geen vervanging of opvolging
To-get-here is echt vernieuwend en een heel leuk concept. Wat mij betreft mogen
er meer van deze winkels komen.
Winkelaanbod varieert, maar de straten zijn vriendelijker en gezelliger geworden.
Goed voorbeeld is de Langstraat.
Ik hen gezien dat er winkels gesloten zijn maar er geen bij gekomen.



Ik ben alleen economisch gebonden
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3.1 Kunt u dit kort toelichten?







.
Aanbod beperkter en veel van hetzelfde
AH
AH, 3 stuks, telefoonwinkels, en kappers schieten als paddenstoelen uit de grond. Voor een
behoorlijke Lidll moet je naar Mierlo, terwijl ik in Geldrop woon. Action, Nuenen
Kernkwartier.Daar zit ook een Jumbo waar ze niet in alle paden met rekken staan en je er niet
door komt.
Alleen voor Mierlo: niet echt nieuwe winkels bijgekomen.
Geldrop: Juist winkels weggevallen en niks voor teruggekomen.
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Ben hier sinds kort komen wonen. Ken het dorp van 12 jaar geleden. Toen was het minder
aantrekkelijk qua aanbod
De Albert Heijn is Mierlo is erbij gekomen.
De diversiteit is achteruit gegaan
De winkels voor jongeren zijn in Mierlo weg. En wat er is, is duur.
Diverse speciaalzaken zijn uit beeld verdwenen, denk aan o.a. schoenenzaken. Veel hetzelfde
aanbod, z.g. textielsupers.
Door sluiting van winkels is het aanbod juist verminderd.
Door vernieuwing van centrum Mierlo
Er gaan steeds meer leuke winkelsweg
Er gaan veel winkels dicht. Aanbod in Mierlo Is minimaal, vooral betaalde mode.
Er is erg veel leegstand, met name in geldrop .
Er komen veel panden leeg te staan
Er staan meer winkels leeg dan vorige jaren. Er is teveel van het zelfde!
Er verdwijnen helaas steeds meer winkels in het centrum van geldrop
Er verdwijnen steeds meer gespecialiseerde(kwaliteits)winkels; veel nieuwe winkels zitten er
maar kort en ik heb geen behoefte aan de zoveelste ketenwinkel
Er verdwijnen steeds meer winkels (2x)
Er verdwijnen winkels! Juwelier, mode-zaak, printer benodigdheden, etc
Er worden veel winkels gesloten door faillissement. Als ik echt wil shoppen voor kleding dan ga ik
naar Eindhoven
Er zijn geen andere merkwinkels bij gekomen als zij die er al jaren zitten
Er zijn geen winkels bijgekomen....
Er zijn genoeg leuke winkels waar ik mijn spullen kan en wil kopen.
Er zijn steeds meer winkels gesloten panden staan leeg
Er zijn veel winkels gesloten en winkelpanden staan leeg.
Er zijn verschillende winkels verdwenen.
Er zijn verschillende zaken juist vertrokken, die ik nu juist mis
Er zijn vooral winkels gesloten. Er zijn weinig winkeks bijgekomen.
Extra supermarkt, hema, fijn dat die er zijn
Gaan steeds winkels sluiten wordt niet mooier in het centrum
Gereedsschapwinkel verdwenen, Vogele failliet, pand Foolen de zoveelste bank, Van Grinsven
verkleind, markt stelt steeds minder voor.
Goei winkelaanbod alle voorzieningen zijn er .
Grotere winkelketens trekken naar Mierlo: Lidl, Hema, AH
En kleinere winkels richten zich meer op vakmanschap en beleving.
Haal alleen nog maar gedeelte van levensmiddelen in Geldrop
Hema en AH zijn er ook in Mierlo!
Het enige wat erbij is gekomen is de AH
Het is naar mijn idee hetzelfde gebleven.
Het winkelaanbod is niet verruimd
Ik hen gezien dat er winkels gesloten zijn maar er geen bij gekomen.
Ik kan niets over Mierlo zeggen. In Geldrop sluiten veel winkels en de panden blijven leeg. Er
komt geen nieuw aanbod.
Ik vind de Lidl, AH en Hema echt aanwinsten in het dorp
Ik zie steeds meer zelfstandige stoppen.
Zelfs groot winkelbedrijven zoals M&S enz
In Geldrop vind ik het aanbod matig. Het is wel fijn dat er speciaalzaken zijn als van Bragt, Martin
en de kantoorboekhandel.
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In Geldrop weinig variaties.
Gereedschaps en electriciteit winkels geen.
In Mierlo is de Hema een echte aanwinst.
In Mierlo is een Hema en Albert Heijn bijgekomen, maar ook een lokale ijswinkel Bacio. Als ik hier
een tip mag geven; koop bij een lokale zelfstandige ondernemer zoals een bakker, slager, poelier,
groenteboer, slijter etc.
In Mierlo zijn o.a. de Hema en de Albert Heijn erbij gekomen. Daarbij had Geldrop sowieso al een
erg fijn en divers winkelaanbod.
In Mierlo zijn veel verschillende winkels. Je hoeft voor niets het dorp uit als je dat zou willen.
Juist niet, er zijn winkels gesloten, schoenenreus, aktiesport, o.a.
Komt mede door de vernieuwing van het centrum in Mierlo
Kwantitatief/leegstand
kwalitatief: minder divers, meer van hetzelfde
Laatste jaar zijn er toch meerdere grote zaken dicht gegaan in Geldrop ( Schoenenreus, MS
mode, Vögele mogelijk, Herez binnenkort)
Leegstand
Leegstand, de variatie in aanbod is niet erg groot
Leegstand, veel kappers, geen vernieuwde winkels. Huur te hoog????
Lege winkels en veel van het zelfde soort.
De donderdagavond is de helft van de winkels dicht.
Later op de morgen open en sommige om half zes dicht.
Leuke kado winkeltjes ( Together), sieradenkasteeltje, Hema. Dit is een aanwinst. Dus ook voor
een snel en leuk geschenk hoef je het dorp niet meer uit.
Meer aanbod
Meer aanbod van grotere winkelketens
Meer keus
Met de Hema en to get here kun je ook voor leuke cadeau's in het dorp terecht
Met komst van Hema is er een vooruitgang, wel meer behoefte aan kleding,schoenen winkels
Met name het parkeerbeleid. Voorheen kon je parkeren met een kaart en betaalde je de tijd die
je werkelijk had gebruikt als je nu gaat winkelen en je gaat bv voor kleding en je betaald bv 1.50
euro en de winkel is toevallig dicht ben je alles kwijt
Mierlo dorp heeft er een paar mooie winkels bij gekregen.
zoals de A.H , Hema en dan het helemaal nieuwe winkelcentrum.
jammer dat de marskramer weg is en er nu zo`n dure winkel in zit.
Mierlo kan nog een low budget winkel gebruiken zoals Big Bazaar. Ook ivm Wolfsven toerisme in
de zomer.
Mooi nieuw winkelcentrum
overzichtelijk en toegankelijk
het AH-Lidl-complex met de brede gang is een aanwinst!
Omdat er een aantal winkels zijn bij gekomen
Ontbreekt aan gedifferentieerd aanbod. Enquete lijkt zo te zien geinitieerd vanuit ondernemers
Mierlo. Daar heb ik lak aan. het gaat mij om verfraaing van het dorpscentrum van Mierlo. Dat
vind ik veel belangrijker dan het geneuzel rondom parkeren van het schroot in het centrum.
Steeds meer leegstand, winkel centrum wielewaal is al helemaal belachelijk. Toen ik daar boven
wegging in 2002 was er al spraken van dat er nieuwbouw zou komen
Te eenziijdig winkelaanbod
Te veel ketens, weinig aanbod zeker voor jonge mensen. Er is natuurlijk ook niet op te boxen
riching Eindhoven.
Te veel telefoon gerelateerde winkels
Te weinig variatie, te veel lege panden, maakt t niet aantrekkelijk
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Te zien aan het aantal nieuwe winkels
Teveel (kleding-)winkels zijn verdwenen, we kregen er alleen maar kapperszaken voor terug!
Teveel groot grutters, niets zeggende winkels voor de massa.
Teveel grote winkels gesloten in Geldrop Centrum
Valt reuze mee, iig wat Mierlo betreft. Er zijn in het afgelopen jaar niet veel meer winkels
bijgekomen; wel vernieuwd.
Veel aanbod is verdwenen, zoals gereedschap of muziek. Anderen zijn over vertegenwoordigd,
zoals kleding en kappers.
Veel diversiteit
Veel grotere zaken helaas weg..denk aan shoetime..schoenenreus...
Veel kappers , en geen electronicawinkels
Veel leegstand, veel dezelfde winkels (bv veel kappers), weinig variatie
Veel leegstand!
Veel winkels leeg of gevuld door dagjes horeca of eenzijdige winkels veelal supermarkten
Veel winkels sluiten en gaan weg er zijn nu genoeg kappers en eetzaken in het centrum een big
bazar of een xenos of een action in het centrum zal fijn zijn
Verdwenen zijn oof gaan : veel particuliere zaken b,v. Strattmann damesmode, juweliers,
videoland/cartridge vulcentrum, herez, fotozaken, ms mode,sjaals en sieadenzaak, vogele?
Verschillende zaken sluiten en er komt leegstand. Je kunt wel alles kopen.
Vind dat er erg veel kledingzaken zijn
Voor de 1ste behoeften is het aanbod goed. Jammer dat alleen een winkel voor huish.artikelen is
verdwenen in het centrum.
Voor herenkleding modern, dames en schoenen te weinig, ik kom nauwelijks in het centrum zelf
voor boodschappen, wij gaan naar de Jumbo en voor de rest naar Eindhoven
Vooral in de Langstraat zijn winkels verdwenen, en geen goed alternatief teruggekomen
Vooral in Mierlo alles netter geworden plus meer aanbod gezien het centrum groter is geworden
Weinig aanbod
Weinig nieuwe winkels, eerder andere eigenaar.
Wijnig schoennen zaken veel kapperszaken
Winkelaanbod loopt erg hard terug,teveel eet en snackrommel aanbod

6

