Winkelcentra Venlo
Venlo 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 Venlo?
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'n terrasje
2gebruder
Aankleding winkelgebied
Alde Mert en Maaspoort
Beej benders (2x)
Beej Benders (3x)
Beej benders, dat er winkels leeg komen te staan, maar dat er ook weer ondernemers zijn die
een winkel openen
Benders nieuwe winkel
Bereikbaarheid station
Bergerpark
Best goede mix van winkels
Bij de Buren, De Klep, Take5, Milk&Cookies
Buurt rondom Dominicanenplein
Centrum
Creatieve winkels
De activiteiten
De feest verlichting
De gezellige klaasstraat
De gezellige zaterdagmarkt.
De historische binnenstad
De horeca en Beej Benders
De jodenstraat met aansluitend de kwartelenmarkt
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De Klep / Bij de Buren
De omgeving van de haven
De oude gebouwen
De terassen
De winkelstraat
De Zoepkoel
Divers aanbod aan winkels
Divers aanbod detail
Diversiteit aan eetgelegenheden
Domaniekwartier
Eet cafés
Eet gelegenheden (2x)
Er zijn veel evenementen
Gasthuisstraat
Gebied voor het stadhuis
Geen
Gehele binnenstad
Gezellige binnenstad (2x)
Gezellige binnenstad met gevarieerd winkelaanbod
Gezellige drukte door Duitsers
Gezellige horeca
Gezellige pleintjes met horeca
Groene aankleding in de vorm van mooie beplanting
Groot aanbod
Haven
Het nieuwe gedeelte de maasboulevard
Het oude centrum
Het plein voor het stadhuis
Het stadhuis.
Historische gebouwen (2x)
Historische panden en panden die historiserend zijn gebouwd en opgeknapt. Ook de
passantenhaven bij de Maasboulevard is mooi. Brengt levendigheid in de binnenstad.
Horeca (5x)
Horeca in het cetrum, met name rondom markt en grote markt
Jack Tebben kaashandelaar op het Nolensplein
Jodenstraat
Jodenstraat, Kloosterkwartier
Karakteristieke gebouwen
Klaasstraat (2x)
Koopzondag en versiering in de binnenstad
Kroegen
Leuke eetgelegenheden
Leuke winkels
Maaboulevaard
Maasboulevaart
Maasboulevard (3x)
Maasboulevard en omgeving
Maaskade nieuwe gedeelte
Maaspoort
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Maaspoort plein
Markt (2x)
Markt en Oude Markt
Markt stadhuis (2x)
Markt voor stadhuis
Milk and Cookies
Mix horeca en winkels
Mooie binnenstad
Niets
Nieuwe gedeelte Q4 is leuk
Nieuwe winkel beej benders
Niks (2x)
Oude markt (2x)
Oude Markt-Markt
Oude markt/markt
Parade/markt
Particuliere winkelaanbod.
Plein voor stadhuis
Q4 (2x)
Sfeer in de stad
Sfeer, gezelligheid
Stad is schoon
Stadhuis
Stadhuis en plein
Stadhuisplein (2x)
Steeds meer kleine zelfstandige winkeltjes
Terasjes
Terassen
Terrasjes en meer autentieke plekken
Terrassen
Trefcentrum
Uitgaansgelegenheden
Veel verschillende winkels (2x)
Verlichting
Vertrouwd gezellig
Vleesstraat
Vleesstraat / parade
Winkelaanbod (2x)

Onaantrekkelijkst:










????
Alles (2x)
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid winkels en parkeren
Betaald parkeren
Binnenstad
Binnenstad winkels
Dat er te weinig kleine goede zaken zijn, veel grote ketens
De Duitse hoek
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De enorme leegstand en de mooiewatergoot bij het postkantoor ha hae
De leegstaande winkelpanden
De leegstand van winkels
De lege winkels en de vele dumpstores/discountwinkels
De maasboulevaard5
De openingen van de winkels, dan wel dan niet
De parade
De rommelwinkels
De rotondes
De sfeerloze maasboulevard
De winkelleegstand
De winkelleegstand en het saaie aanbod van winkels.
De winkels die leeg staan.
Drukte
Duitse deel
Duitse hoek (Vanaf stadshuis richting Nolensplein
Dure parkeertarieven
Duur betaalt parkeren
Eenzijdig winkel aanbod
Eindhovenseweg woningen onder aan de brug
Fietsers in voetgangerzones, willekeurig parkeren van auto's op trottoirs
Geen leuke woonwinkels
Geen parkeerplaatsen voor auto's fietsen door de hele binnenstad.
Gildenstraat, reclamezuil kruising Dkn.v.Oppensingel/Goltziusstraat
Hangjongeren en zwervers op de havenkade
Havengebied
Het aanzicht van het centrum bij de C&A
Het maken van een Kabelbaan
Het missen van een grote winkel zoals v&d
Het Parkeerbeleid en de kosten
Het parkeren
Het plein bij c .a
Het plein bij CenA
Het winkelgebied rondom de 2 gebrüder
In het algemeen: geen zicht op de Maas door struikgewas en weinig publiek in de binnenstad.
Specifiek: de grote leegte op de Keulsepoort. Zo ongezellig. Je 'kunt daar een kanon afschieten
en je raakt niemand'. Ook de slechte/geen verlichting bij de bushaltes Koninginnesingel, geeft 's
avonds echt een unheimlich gevoel.
In het Limburgs en Duits aangesproken worden
Keulsepoort
Koopzondagen
Leefstaande panden
Leegstaande winkels
Leegstand (6x)
Leegstand en ontbreken van bewaakte (gratis) fietsenstallingen
Leegstand en saaie straten
Leegstand in winkelstraten
Leegstand winkels (3x)
Lege panden (2x)
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Lege ruimte achter hotel Puur
Lege winkelpanden (2x)
Lege winkels!
Lelijke reclames, uitstalborden, houten statafels en niet-rieten terrasstoelen.
Lomstraat (2x)
Low budget winkels
Maas boulevard
Maasboulevard (2x)
Maasboulevard heeft geen cachet
Maasboulevard winkelstraat
Maasboulevard, geen zicht vanaf binnenstad
Maaskade (2x)
Maaskade oude gedeelte
Maasstraat
Massa koopplekken, duitse deel
Niet veel apparte winkels
Niet zoveel goede eetcafees/restaurants
Nieuwe maasboulevard
Nolensplein (3x)
Nolensplein en park overdag en 's avonds
Nolensplein zou veel gezelliger ingericht moeten worden, vleesplein zou een grote retailzaak
moeten hebben als trekker en ter voorkoming leegstand laatste stuk vleesstraat
Parade (2x)
Parade thv poller en Keulsepoort
Parkeerbeleid (2x)
Parkeergelegenheden
Parkeergelegenheid (2x)
Parkeerkosten
Parkeermogelijkheden
Parkeerplaatsen; een grote ramp
Parkeerproblemen, lege winkels
Parkeertarieven !!
Parkeertiarieven
Parkeren (7x)
Parkeren leegstand
Prins Bernard
Puteanusstraat
Q4 (2x)
Q4 en Nolensplein
Rolluiken van Geerlings
Rotzooi in het centrum
Slechte bereikbaarheid
Smal winkelaanbod
Smalle Maasboulevard
Stadsentree
Te weinig 'unieke' winkels
Te weinig parkeer gelegenheid
Tegen over V&D outlet ....
Teveel van het zelfde,harde muziek in de winkels,en personeel dat van niks weet,moet nog
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jonger en met nog minder ervaring
Toegankelijkheid en zicht op de Maas.
Veel lege panden
Veel zwerfvuil, te weinig schoonmaak
Vele leegstand
Venlo centrum zuid
Vieze plakken kaugum
Vleesplein
Vleesstraat vanaf stadhuis
Vuil op de grond stank overlast
Wildparkeren fietsen
Winkelaanbod (2x)
Winkelaanbod moet beter, parkeren goedkoper
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2. Welke soort winkel, branche is volgens u niet voldoende vertegenwoordigd
in de binnenstad van Venlo?











































"Bijna alle soorten winkels mis ik.
"Bloenzaak
"Boekenwinkels
"Een grote sportzaak (waar ze een zeer breed assortiment hebben), daarvoor moet ik nu naar
Roermond.
"Gezonde voeding, zoiets als Marqt.
"Herenkledingszaak
"Herenmode zaken
"Leuke kleine snuffelzaakjes met vanalles en nog wat,
"Mooie herenmodezaak waar (ook) nettere herenkleding te krijgen is. Denk aan Janssen Noy of
SuitSupply.
"Nu Beej Benders er is, geweldig.
"Sport & outdoor
"Zaken die niet vallen in de categorie 13 in een dozijn.
Aparte kleine winkeltjes, goede kledingzaken (dumpkledingzaken hebben we al veel te veel)
Betere dames-/herenkledingzaken!!!! Schoenenzaken. Woningaankleding, bv Zara home, luxere
decoratie
Biologisch en alternatief
Bloemist
Boetiekjes, chique kledingwinkels.
C.en.A
Chicque winkels... teveel goedkope prullenwinkels
Dames- en herenkleding in het betere segment
Damesmode
De betere mode zaken of andere kleine aparte winkeltjes
Detailhandel, zoals dierenwinkel, naaiutensiliën (die gaan stoppen), spijkers en schroeven ook
speciale
Dierenwinkel
Dierenzaak
Drankjes veel te duur zie duitsland
Duurdere segment dames en heren kleding, door de afwezigheid van dit duurdere segment gaan
veel kopers naar andere plaatsen.
Een grote sportwinkel.
Een vervanger voor v en d
Een winkel zoals Hout Box
Een Zara zou mooi zijn als die er nog zou komen.
Eetcafees/restaurants
Elektronika zaken
Exclusievere heren of dames zaken, niet perse duurder maar 3 x e Sting, 10 x de Tabakko.....
Fiets benodigdheden.Fournituren zaak.
Gezellige Klein winkeltjes zoals broodjeszaak kadowinkels echte aparte winkels.
Goede kledingwinkels voor ouderen
Groente en salades
Grote veelzijdige warenhuizen
Grote warenhuizen
Grote winkel met een groot aanbod aan verschillende artikelen
Grote winkels,v+d ,bijenkorf.
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Hengelsport winkel
Herenmode (2x)
Herenmode en zowiezo kwaliteitswinkels
Herenmodezaak
Het uitgebreide warenhuis
Huishoudtextel
Ik kom er nooit liever naar horst
Ik kom er zelden, niet gezellig en vervelende jongeren (meestal buitenlanders; turkrn en
marokanen)
Kinderkleding
Kinderkleding winkels
Kleding en Schoeisel
Kleding/schoenen
Kledingwinkel met grote maten
Kledingwinkel met merkkleding. Zoals Berden in Blerick
Kledingwinkels voor leeftijd 50/60 voor een redelijke prijs. Niveau Witte Veen.
Kleine afzonderlijke winkeltjes
Kleine goede zaken
Kleine lokale familiewinkeltjes - een soort food hal zou mooi zijn
Kleine speciaalzaakjes
Kleine winkels familie bedrijven
Kleine winkels, geen grootwinkelbedrijven
Kleine zelfstandige onafhankelijke winkels
Kleine zelfstandigen. Niet de grote ketens die je overal ziet
Kleinschalige bedrijfjes en handwerkslieden
Kleinschalige winkeltjes waar je lekker kunt rondneuzen. Niet die grote winkelketens waar alles
eenheidsworst is.
Kom er zeeeeeer zelden
Kunstgaleries. Neem een voorbeeld aan Tegelen met meer dan 10 aktieve galeries. Hierbij willen
wij van Galerie Tegelen ook wel iets betekenen voor Venlo
Kwalitatieve heren en dames mode
Lunchroom/koffiezaak/restaurant waar men een vegetarisch/veganistisch aanbod heeft. Waar
de nadruk op gezonde en verse voeding ligt.
Luxe winkels
Meer particuliere winkels. Winkels die zich onderscheiden, om zo ook Venlo te onderscheiden. Er
zijn al te veel winkels die ook te vinden zijn in andere plaatsen.
Merk kleding zoals bij janssen noy
Midden en hoger segment ontbreekt; alleen knakenwinkels. Voor ouderen weinig tot geen
aanbod
Mode voor 50+
Moderne huisdecoratie winkels
Mooie kinderkleding
Mooie winkels
Naast de speciaalbier café's die altijd vol zitten zou hier nog een winkel aan toegevoegd kunnen
worden.
Nolensplein valt een beetje buiten schot. Misschien dat de komst van Bee Benders daar verschil
in brengt. Idem voor het begin van de parade
Om gezondheidsredenen ben ik allang niet meer in het winkelcentrum van Venlo geweest.Kan nu
geen oordeel geven.
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Outdoor winkel
Schoenenwinkels, vooral voor kinderen. Maar ook betaalbare kledingzaken voor kinderen zoals
Zara.
Schoenwinkels, sieradenwinkels
Schoenzaken
Slijterij
Speciaalzaken op het gebied van eten
Specialiteiten winkels
Speelgoed winkels. Grotere warenhuizen waar meerdere artiekelen aanwezig zijn. Kleding
schoenen enz.
Sport en spel
Sportwinkels
Supermarkt en etenswaren (groenteboer), delicatessen.
Traiteur, kantoorboekhandel
Tweede hands en zelf gemaakte cadeaus winkel
Uitgebreide hobby/handwer/knutselzaak
Unieke kleine winkels met anders dan doorsnee assortiment.
Warenhuis
Wat luxere winkels
Wokn en lifestylewinkels
Woningasessoires
Zara
Zara, Nespresso, Rivièra Maison, Tommy Hilfiger
Zelfbedieningswarenhuis zoals een Ikea. Kleine eenmanszaken.
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