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Tamboerpassage
De gemeenteraad van Hoogeveen buigt zich deze maand over de toekomstplannen van het
stadscentrum. Hoogeveen moet een compacter en kleiner stadscentrum krijgen om zo ook in de
toekomst aantrekkelijk te blijven. De overdekte Tamboerpassage valt buiten het toekomstige
winkelgebied.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1 “Het is de juiste beslissing om de Tamboerpassage af te
stoten als winkelgebied”
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Dit is in de huidige tijd (economische ) gezien uit ...
Ga door met een goede
vergoeding en plaats deze winkels in de hoofdstraat .
Er zitten leuke winkels maar ik kom er nauwelijks omdat het te ver van het
winkelgebied ligt. Zou het prachtig vinden als die winkels ook in de Hoofdstraat
komen.
Het is beter dat op de hoofdstraat te concentreren
Nu al troosteloos. Beter alles te concentreren
Om de lege panden op te vullen in de hoofdstraat zodat dit aantrekkelijk blijft.
Zoals overal in Nederland zijn Passages vaak een doodgeboren kindje. Zie o.a
Naoberpassage Groningen, Lodewijk Passage in Oosterstraat te Groningen, waarin
zelfs bioscopen zaten.
De hoofdstraat is lang genoeg en er staan panden leeg. Reas kan naar de andere
woonwinkels, patent women verhuist al.
Dit winkelgebied ligt niet alleen te ver buiten het winkelgebied binnenstad maar
heeft ook geen directe verbinding ermee. Vervult geen overloop functie.
Er zijn genoeg panden leeg in de schutstraat . Zou mooi zijn als daar meer winkels
komen.
Het is een verstopt stukje winkelgebied.
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Het ligt te ver achteraf en is niet aantrekkelijk genoeg. Dat blijkt ook uit het feit dat
er steeds diverse winkeltjes zijn en ze niet blijven.
Het zou een goede zaak zijn een compact maar gevuld winkelgebied te bezoeken
Huur veel te hoog en vormen een te lange periodej
Lengte Hoofdstraat is een gegeven, hier het maximale uithalen, compact en
aantrekkelijker maken voor 7 dagen per week.
Zo lang er in het centrum zelf leeg stand is is dat verstandig
Alles in nauw overleg met de belanghebbenden zoals winkeliers e.d.
Er zal toch wel een supermarkt moeten blijven gezien het aantal appartementen in
dit gebied!
Het ligt uit de route
Ik weet niet wat ik hierover beredeneerd moet denken en dus vinden. Wat ik wel
weet, is dat de beslissing van de gemeente om via de krant de reputatie van de
Tamboerpassage te besmetten verre van juist is geweest. Ten eerste omdat
bepaalde gedane beweringen geheel onjuist zijn; zo zijn er meerdere winkeliers die
al ruim 30 jaar zeker wél een goede boterham in de Tamboerpassage verdienen.
Ten tweede omdat deze manier van communiceren niets anders geweest is dan een
strategische zet om de Tamboer bij voorbaat in de toekomstplannen buitenspel te
zetten. Half Hoogeveen - inclusief potentiële nieuwe huurders/kopers - heeft door
de artikelen van de gemeente de onjuiste indruk gekregen dat de beslissing eigenlijk
al is gemaakt. Dit terwijl de gemeente hierover feitelijk niets over de
Tamboerpassage (particulier terrein) te zeggen heeft.
Is wel een mooi overdekt winkelcentrum, maar de leegloop van de winkels is erg
groot. Huurprijzen??? Daarna veel winkeltjes die even opengaan en daarna hoor je
er niets meer van. Wanneer dat een issue is voor de Gemeente, correct.
Zou het jammer vinden dat het afgestoten zou moeten worden, een overdekt
centrum kan heel waardevol zijn maar moet natuurlijk wel rendabel zijn. Misschien
is ligging niet goed n.l. net buiten het echte winkelgebied.
Geen enkel inzicht, waar de huidige winkels naar toe gaan. Het is een kale
mededeling, waar de gemeente niets te zeggen heeft over de winkels die prive
eigendom zijn. Erg summier en er komen meer vragen op dan antwoorden. Ik mis
een visie.
Het is beter eerst nog een een stimulans aan de Tamboerpassage te geven. Dat is
uiteraard een verantwoordelijkheid van ondernemers en investeerders, maar ook
de gemeente kan daarin een belangrijke stimulerende rol spelen. En voor wiens
rekening komt het afstoten en herinrichten? Hoe worden investeerders en
bestaande ondernemers schadeloos gesteld? .
Het is goed het winkelcentrum te centraliseren. De passage echter zou als
thematisch centrum kunnen blijven bestaan. Bijvoorbeeld een permanente
foodmarkt met onder meer producten van kwekers uit de streek. Het thema sluit
aan bij de Jumbo en in het Kerkstraat als horecacentrum.
Het is juist leuk dat daar ook nog een stuk winkelcentrum is.
Ik vind het lastig. Volgens mij is het wel wat waard een overdekt winkelcentrum te
houden
Juist een mooi centrum, overdekt dicht bij de bieb en centraal naast de Tamboer
het echte centrum , dat blok en en het blok ervoor met de bioscoop een mooi
centrum van maken.
Mooi overdekt centrum. Daar moet met wat creativiteit wel een goede invulling
voor gevonden worden.
Mooi overdekt winkelcentrum.
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Perfecte locatie voor overdekte evenementen
Volgens mij zijn er voldoende opties om de tamboer passage bij het winkel gebied
te betrekken , oa omdopen toe oud let passage Dit zo mooie aansluiten bij de
jumbo en Aldi Het bestaan de winkelcentrum zal nooit aantrekkelijk worden veel te
lang ( mist een kern functie ) .
De ingangen van de Tamboerpassage zijn dermate `verstopt` dat mensen van buiten
Hoogeveen dit winkelcentrum nauwelijks weten te vinden. O.a. hiermee heeft de
Tamboerpassage nooit een goede kans gehad. Het is pure kapitaalvernietiging om
dit centrum te slopen.
De Tamboerpassage als winkelgebied maakt het voor het noordelijke gedeelte van
de Hoofdstraat ook aantrekkelijk als winkelgebied voor het MKB. Het feit dat er
binnen de Tamboerpassage 2 supermarkten zijn is voor de omgeving(bewoners in
dat gebied, met name veel ouderen) een must om hun dagelijkse boodschappen te
kunnen doen. Overige supermarkten zitten ver buiten het centrum en in de
buitenwijken van Hoogeveen
De Tamboerpassage ligt dicht bij het uitgaanscentrum van Hoogeveen en een
overdekte passage om te winkelen is zeer welkom. Het is ook mooi dat het dicht bij
de Tamboer ligt.
De Tamboerpassage moet juist blijven, het is er mooi overdekt en het winkelaanbod
is er prima. Vele ouderen hier uit onze buurt doen er allen hun boodschappen maar
wij zelf ook. Alles dichtbij huis en de Tamboerpassage is voor diverse activiteiten bij
uitstek goed geschikt omdat het overdekt is en je niet van weersomstandigheden
afhankelijk bent! De meeste mensen zijn maar wat blij met dit ingeburgerde
overdekte winkelcentrum wat prima aansluit op ons stadscentrum ook voor de
toekomst! Mooi laten zoals het nu is!
Een stad als hgv. heeft een overdekt winkelcentrum nodig. Het mag alleen wel wat
aantrekkelijker gemaakt worden, het ligt teveel buiten de winkel route. Kerkstraat
moet weer winkelstraat worden, en dan de horeca naar hoofdstraat noord, rondom
het water.
Het is niet aan de gemeente om te beslissen over het bezit van een ander.
Het is pure kapitaalvernietiging om de TP buiten te sluiten. Er kan beter
geïnvesteerd worden in het vinden van een goede oplossing. Eén ding wat heel erg
veel zal helpen is als de gemeente het parkeren op de Markt gratis maakt: dan
lopen de mensen die naar de Hoofdstraat willen doorheen de TP. Nu zie je duidelijk
dat de Markt leeg staat en dat de mensen zo dicht mogelijk bij de winkels van de
Hoofdstraat parkeren op een van de rommelparkeerplaatsen achter de HS.
Het overdekte winkelcentrum heeft haar eigen sfeer en charme. Het is erg jammer
als dit verdwijnt
Het zijn commerciele bedrijven en een gezelllige overdekte winkelpassage
Honderden, vooral ouderen zijn speciaal voor de Tamboerpassage hier komen
wonen. Die mensen waarvan er velen slecht ter been worden door de Gemeente
Hoogeveen in de ijzige kou gezet. Waar komt de dichtbijzijndste supermarkt ? Vast
niet aan de Hoofdstraat. Ik vind het schandelijk.
Ik woon pas in Hoogeveen en het is mij opgevallen dat het achterste deel van de
winkelstraat niet leeft! Toch zijn daar belangrijke winkels te vinden zoals ANWB,
BCC en aan de andere kant bij de parkeerplaats de abnamro bank en bibliotheek
plus het theater. Er moet een breder plan voor dat gebied bedacht worden met
misschien meer aandacht voor kunst, cultuur en creativiteit.
Ingang lijkt mij beter vanaf de Hoofdstraat meer naar voren. Mensen van buiten valt
nu de ingang niet op!!
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Is een prachtig winkelgebied vlak bij de parkeerplein
Jammer dat de Tamboerpassage zou verdwijnen. Het is een prachtig overdekt
winkelcentrum met een keur van diverse winkels waar we best trots op mogen
zijn.Het gemeentebestuur moet er m.i. alles aan doen om deze passage aan te
sluiten aan het bestaande winkelgebied van de Hoofdstraat.
Kritische blik op het huidige winkel aanbod daar is van belang.Wanneer actuele
winkels zich daar kunnen vestigen, zal stadscentrum ook bij slecht (regen) weer
beter bezocht blijven.
Moet juist gestimuleerd worden. Alleen een hoofdstraat is erg saai.
Na het afstoten wordt de nadruk weer gelegd op een langgerekt winkelstraat. Hier
willen we juist van af. Het is gezelliger om een uitvalsbasis te hebben in het
centrum. Daar waar je tegelijk overdekt toch kunt winkelen. Ook geeft het
beschermde winkelgebied in de Tamboerpassage een sociaal gevoel, iets wat
tanende is in deze vergevorderde individu maatschappij.
NOG KLEINER??
Tamboerpassagen is prima zo,gezrllig
Voor mij persoonlijk mag ik daar graag winkelen. Het is overdekt, de auto kan
dichtbij. Het is qua architectuur moderner dan de recente bouwwerken in
Hoogeveen. Deze legt nog iets creativiteit aan de dag. en is niet een langerrekte
straat.
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1.1 Kunt u dit kort toelichten?
(Indien vraag 1 is beantwoord met (zeer) mee oneens)
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Aansluiting met hoofdstraat noord vervalt waardoor dat het volgende doodbloedende gebied
Als overdekt winkelgebied is de Tamboerpassage een mooie aanvulling op het overige
winkelgebied.
Andere invulling
Andere verdeling vd ruimtes
Antwoordt is volgens mij wat voorgekauwd
Bestaande winkelcentrum is te beperkt in aanbod (alleen funshoppen. ..?!)
Beter invullen met betere winkels
Bij slecht weer, leuk bij kleine festiviteiten zoals heel Hoogeveen bakt etc
De passage gewoon zo laten met winkels
De passage is een prettige plek om te winkelen
De passage laten bestaan
De Tamboerpassage biedt ruimte aan ondernemers en zou pas moeten worden afgestoten als er
een nieuwe bestemming is.
De Tamboerpassage is een prima aanvulling van het winkelcentrum en zeker niet concurerend
De Tamboerpassage is een prima plek voor winkels
De Tamboerpassage is inderdaad niet meer van deze tijd, maar dat kan toch worden aangepast?
Een andere uitstraling, overdekte markt (etenswaren), biologisch, vegetarisch restaurant, cultuur
aansluitend bij de Tamboer, verzin maar iets.
De tamboerpassage moet blijfen bestaan
De tamboerpassage voorziet in een behoefte van winkeld publiek om overdekt te kunnen
winkelen
De TP is een prachtige passage, die alleen nu nog wat decentraal ligt en waar naast de Jumbo een
echt trekpleister ontbreekt.
Denk dat een overdekt winkel gebied mooi aansluit
Dit is het enige nog overdekte winkelcentrum van Hoogeveen en leent zich ook zeer goed voor
andere activiteiten zoals kerstmarkt en mooiweerafhankelijke activiteiten.
Door kleinere specialistische winkel te vestigen, aantrekkelijker maken
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Eerst totaalplan make n, helaas kans op centrumplein gemist door Petruimte te laten lopen.
Enige overdekte deel, zou dit niet laten vervallen
ER wordt buiten de Tamboerpasage in het centrum te weinig de aandacht gegeven dat daar ook
nog winkels zijn. Meer borden met daarop aangegeven waar de pasage zich bevindt zal zeker
helpen.
Evenementen Passage van maken
Geef een andere invulling. Kleien musea, kleien zelfstandigen deel de winkels op in kleinere
zaken waar streekproducten kunnen worden verkocht of maak er een groet vers markt van.
Gewoon aanhouden
Gewoon zo laten (2x)
Gezellig en overdekt
Gezien de ligging van de Tamboerpassage ten opzichte van De Grote Kerkstraat en Hoofdstraat
zou de Tamboerpassage kunnen blijven als winkelgebied.
Het heeft te weinig uitgangen. Het is nu een doorgangspad
Het is een overdekt winkelgebied, auto dichtbij te plaatsen, de architectuur is moderner en
sprekender dan in andere winkelgebieden
Het is fijn om overdekt te kunnen winkelen
Het is juist een fijn overdekt stuk
Het is juist fijn een overdekt winkelcentrum te hebben. I.v.m. het weer hier in nl en er zijn veel
steden waarbij dat mogelijk is. Dan denken aan de ondernemers die zich jaren hebben ingezet
voor hun bedrijf. Kan niet zomaar veranderen. Zou juist willen zien dat de passage meer
betrokken wordt.
Het is juist heerlijk overdekt. Uitzitten bij slecht weer...
Het is juist wenselijk om het er bij te betrekken, ondanks de behoorlijke leegstand is het toch een
prachtige passage. Er zou juist meer aandacht aan besteed moeten worden.
Het is niet nodig de tamboer passage te laten verdwijnen als winkelgebied. Het heeft een eigen
sfeer waarvoor mensen juist daar naartoe komen. De hoofdstraat en de passage kunnen naast
elkaar bestaan
Het kan niet zo zijn dat het Mkb door deze beslissing benadeeld wordt.
Het mag van mij winkelgebied blijven
Het winkel gebied wordt hierdoor te klein.
Hoe worden de eigenaren en huurders gecompenseerd?
Hoort bij het stads centrum
Ik ben het oneens met
Is broodnodig
Is een mooi winlkelgebied dus behouden
Is te duur qua huur...
Is veel in geinvesteerd om het te maken tot dat wat het nu is, een volwaardig overdekt
winkelcentrum
Jaag nog maar meer middenstanders wg om dan in dure panden weer aan de slag te gaan. Haal
dan de tamboer ook maar weg, die hoort er dan ook niet meer.
Kapitaalvernietiging (2x)
Knus dicht en je kunt veel meet mee doen
Korte termijn denken.
Laat de winkeliers beslissen.
Laten zo het is, niks mis mee
Leegstand in mooi gebouw
Maak toegang vriendelijker Verplaats pui bij makelaar Otten nu een hangplek vies vuil,richt in
delen op verklein desnoods boetiekjes,vrije tijd
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Maakt deel uit van het huidige winkelbestand
Meer uitstraling geven
Met de goede winkels kan het juist een aanvulling worden
Mooi centrum
Mooi overdekt winkelgebied
Na het afstoten wordt de nadruk weer gelegd op een langgerekt winkelstraat. Hier willen we juist
van af. Het is gezelliger om een uitvalsbasis te hebben in het centrum. Daar waar je tegelijk
overdekt toch kunt winkelen. Ook geeft het beschermde winkelgebied in de Tamboerpassage
een sociaal gevoel, iets wat tanende is in deze vergevorderde individu maatschappij.
Nee, waar moeten de Jumbo en Aldi naar toe met hun goed bereikbare parkeerplein
Neem een voorbeeld aan het overdekt winkelcentrum in Emmen,
Niet alle winkels zijn leuk in de passage, maar het zou een heel gezellig winkelgebied kunnen
worden.
Niet mee eens,zie vorige vraag
Overdekt
Panden goedkoper maken dan komen er meer ondernemers op af
Passage hoort erbij.
Project opgeknapt & nu de nek omdraaien, typisch Hoogeveense 'domheid' qua actie!
Qua locatie is de Tamboerpassage onhandig maar ook een overdekt winkelcentrum behoort tot
een modern winkelcentrum
Slecht geformuleerde vraag
T hoort bij hoogeveen
TAMBOER PASSAGE MOET JUIST GROTER GEMAAKT WORDEN
Tamboerpassage behouden
Tamboerpassage is een leuk centrum om te winkelen.
Tamboerpassage kan een prima aanvulling zijn op de Hoofdstraat. Zeker wanneer je actief gaat
proberen om de winkels van de Schutstraat/Haagje te halen en te verplaatsen naar de
Tamboerpassage.
Tamboerpassage kan prima dienen als buurtwinkelcentrum voor Noord-Hoogeveen
Uitbreiden en moderniseren
Uw antwoorden onder 1.1 kloppen niet met mijn keuze onder 1. Ik ben van mening dat er
voldoende animo is voor een overdekt (beschut) winkelcentrum. Dit zou in feite veel groter
moeten zijn. Vooral in ons klimaat eigenlijk een must. Vooral ouderen (uit de omgeving) zouden
dit zeer op prijs stellen.
Verbeteren
Vindt het een leuk overdekt winkelcentrum
Waarom staan hier alleen argumenten die negatief zijn voor de tamboerpassage. Op deze wijze
is de uitkomst van de enquete al bepaald
Wat wil men er mee doen met het vrij gekomen grond gebied ?
Winkels als bv de Jumbo zijn net verbouwd. Het zou belachelijk zijn dat die daar weg moet. zit
juist op een goede plek.
Zie 1
Zie boven (2x)
Zie extra toelichting
Zie reactie.
Zie toelichting vraag 1
Ziet er nog mooi uit maar is te duur voor ondernrmer om te starten.
Zijn een paar aantrekkelijke winkels
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Stel u mag beslissen wat er gaat gebeuren met de Tamboerpassage.

2 Wat is volgens u de beste invulling voor de
Tamboerpassage?
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'soort park
50 plus woningen gelijkvloers
Aansluiten bij cultuur.
Aantrek
Aantrekkelijk maken door ander winkel aanbod, zie vraag 1
Aantrekkelijke winkels toevoegen zodat meer bezocht wordt.
Aantrekkelijker maken voor winkels
Aantrekkelijkere winkels toepassen
Afbreken en cultureel park tussen Tamboer en Horeca Grote Kerkstraat maken
Appartementen starters
Bazar, outletcentrum, overdekt uitgaan
Behouden als winkelgebied
Betere horeca voor De Tamboer.,
Cultuur cluster
De gemeente moet hier zelf eens investeren, dat is nog nooit gedaan door de gemeente
De huren aanpassen
De Tamboerpassage gewoon zo laten als die nu is, absoluut niet veranderen!
Detailhandel
Een publiekstrekker als bijv. Outlet o.i.d.
Er wonen daar veel senioren, daarom is het belangrijk dat er een supermarkt blijft.
Food market
Foodhallen
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Gewoon een leuk en gezellig winkelcentrum, kleine winkeltjes b.v.
Gewoon laten bestaan
Gewoon meer winkels bezetten en lagere huren en meer bewegwijzering in het centrum naar de
pasage.
Gewoon winkelcentrum laten
Gewoon zo laten
Gewoon zoals nu laten met zoals boven vermeld de panden goedkoper maken
Handhaven als winkelgebied met grotere diversiteit aan winkels. Dit gedeelte moet veel meer
ontsloten worden
Handhaven winkels en meer promotie en betere aanduiding/bewegwijzering incl. betere
aanduiding parkeren Tamboerpassage
Handhaven.
Herinrichten,
Het Science Centre
Horica
Houden als winkelcentrum
Huren verlagen en evt praktijkruimtes zorg
In de huidige vorm laten staan
Kantoor en wonen
Kleien winkels b.v voor alleen maar kook atributen , streekproducten verhuur een paar m2 aan
b.v de imkers vereniging of laat de volkstuintjes een vers winkel openen waar ze hun groenten
kunnen verkopen . Maak een inbrnegwinkel waar mensen zoals op marktplaats hun zaken te
koop kunnen aanbieden.
Kleine zelfstandigen in kleine units bijv. zilversmid, stoffeerder, ambachtlieden, huurprijs naar
beneden bijstellen, verder verschillende afmetingen appartementen, voor alleenstaanden,
1oudergezinnen en samengestelde gezinnen. In verschillende lagen en niet in 1 rechte lijn.
Koop woningen
Kunst en cultuur onderkomen
Kwaliteitsimpuls geven, an laten sluiten met kerkstraat en verder
Laten bestaan
Laten bestaan en er zomogelijk een zorgcentrum aan toevoegen
Laten zoals het is (3x)
Laten zoals het is!!!
Maak nog maar meer binnenstad en oude gebouwen enz. stuk nu al veel oude gebouwen
vernield
Markt locatie a la bazaar in Beverwijk
Meer winkels!
Moet winkelcentrum blijven
MOETEN WINKELS BLIJVEN
Open laten. Primair moeten de ondernemers dit oppakken met eventueel ondersteuning door de
gemeente Hoogeveen.
Opener en transparanter maken
Opener maken, pop-up winkels kans geven in combinatie met bestaande ondernemingen
Oudletcenter
Outlet van bekende en goede merken om mensen van buiten Hoogeveen aan te trekken, die
daarna waarschijnlijk ook de Hoofdstraat gaan bezoeken
Outlet wikels
Overdekte markt (3x)
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Overdekte permanente markt (zie Rotterdam). Dus ook de marktsfeer creeren door alle puien
verwijderen. Open structuur is belangrijk. Geen supermarkt of casino!!!
Plek voor jongeren waar ze zich kunnen.ontwikkelen in het bedrijfsleven
Prima zo
Proberen mediamarkt er in te krijgen of zo iets en anders ombouwen tot woonruimte
Stadsparkje van maken
Starterswoningen.
Stimuleren winkels !
Trek het bij de Tamboer, en maak van de Tamboer een conferentiecentrum met theater.
Uitgaansgelegenheden
Van de Tamboerpassage moeten ze een tweede bontewever maken aansluitend op de Tamboer
kan het een uitgaans- evenement worden Bowling centrum is er al van de flat boven het casino
een hotel maken
Vooralsnog een periode van bv. 5 jaar in acht nemen om te zien of het gebied alsnog conform
het oorspronkelijke doel kan worden geëxploiteerd.
Voorlopig doorgaan, laat winkels zelf beslissen in totaal plan
Vorm van speel hang plek voor oudere jeugd met voorzieningen om goedkoop of gratis gebruik
van te maken. Een soort van clubhuis buurthuis erin met jeugdeerkers die zicht hebben op deze
jeugd.
Winkelcentrum
Winkelgebied houden
Winkels (2x)
Winkels met meer functies
Winkels wel laten bestaan, minder leegstand, huren te hoog?
Winkels, ateliers en creatieve industrie. Ook mooi als slechtweeraccommodatie.
Woningbouw
Woon/winkelcentrum
Zelfde winkels laten staan
Zie 1
Zie 1.1
Zie boven
Zie vraag 1.1
Zo behouden en meer de nadruk leggen op het nodige sociale aspect in de maatschappij
Zo iets als in Krakeel met winkels op de begane grond.
Zo laten (2x)
Zo laten. Winkels dus.
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In de binnenstad staan meerdere panden leeg.

3 Wat is volgens u de oplossing om leegstand tegen te gaan?
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1.Tamboerpassage pande en Van echtenstraat detailhandel naar hoofdstraat verplastsen. 2.In de
leeg staande panden time beeing promotie voor (sport) verenigingen op lege pand op te vullen.
3.Evt met camoufleren met soort edekkingstickers
2 zorgcentra voor ouderen midden op de hoofdstraat
Aantrekkelijker winkelpanden neerzetten. alle historie is verdwenen. sommige panden zijn
gewoonweg afgrijselijk. als je winkelt wil je in een leuke entourage winkelen, verschillende
soorten winkels hebben, bij. kookwinkel, kinderkledingwinkel,boutiques van betere merken.
Aantrekkende economie
Accepteren; 't is niet anders.
Afschaffen van betaald parkeren, zodat de drempel om te komen wordt weggenomen
Alvast beginnen met wonen
BETAALBARE WONINGEN VOOR JONGEREN
Betere mengeling van horeca en winkels. Meer terrassen/grotere terrassen in op de a locaties
Betere presentatie winkels, korter op winkelend publiek gaan zitten
Betereaankleding van de hooftstraat
Bijzonder en creatiever.
Cascade er uit halen en straat plus zijstraten parkachtig aankleden
Cascade weg en vervangen kleinere bebouwing (winkels, horeca) met groen en eventueel water
er tussen om de afstand tussen de twee kanten te verkleinen en meer sfeer in het centrum te
brengen
Centrum aantrekkelijker maken
Centrum compacter maken en aantrekkelijkel
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De eigenaar verhuurders aansporen om de prijzen te verlagen. Er zijn voldoende goedkopere
alternatieven waar de bedrijven liever zitten. Iedere ondernemer snijdt in de kosten voor het
behoud van de bedrijfsvoering.
De grote winkels van buiten het centrum. In de hoofdstaat een klein filiaal laten openen. met
folderartikelen en snellopers.
De Hoogeveense consument er bewust van maken dat hij grotendeels oorzaak is van leegstand.
Online shoppen is de doodsteek in het (winkel)hart van Hoogeveen.
De huur goedkoper maken
De huurprijzen zijn te hoog en veel achterstallig onderhoud aan de panden. Te veel inversteren in
de panden die leeg staan
De leefbaarheid wordt verbeters als er meer wensen in het centrum gaan wonen.. Na
sluitingdtijd van winkels wordt het stil op straat. Lege kantoorgebouwen op Bilderdijkplein zou
'als proef kunnen dienen'
De lelijke cascade eruit en de oude vaart in ere herstellen.
Een vorm van internet winkels waar je kunt bekijken wat je online koopt.
Eindelijk eens toezicht van politie, en.. HANDHAVING. Dat ontbreekt iedere dag.
En zorgen dat de huur betaalbaar blijft voor de ondernemers, dan dring je de leegstand weg!
Geen parkeergeld heffen in het centrum, kijk naar bloeiende centra in plaatsen waar het vrij
parkeren is.
Goede subsidies voor verhuizende Tamboerpassagewinkeliers
Goedkoper parkeren
Goedkopere huur de huir prijzen zijn belachelijk hoog in hoogeveen zo.is het bijna niet te doen
voor.en onder nemer om er en.bedrijf te starten
Grachten terug a la Drachten
Gratis parkeren (5x)
Gratis parkeren op zaterdag
Gratis parkeren...!!!
Hoger onderwijs binnen halen
Hoogeveen laten groeien dan is het aantrekelijker voor grote winkelbedrijven je maakt meer
kans dat intercity treinen stopen en meer kans op een volwaardig ziekenhuis,
Huren omlaag
Huur omlaag
Huur is te hoog.
Huur omlaag
Huur panden is veel te hoog daardoor geen ondernemers die het kunnen huren om een
boterham te verdienen
Huur prijzen dermate verlagen dat het aantrekkelijkerword om te huren. belasting heffen op
leegstand. niet meer nieuwe winkels bouwen.
Huur prijzen verlagen
Huur van die winkelpanden is gewoon te hoog. Daar moet wat aan gedaan worden. Het moet
aantrekkelijker gemaakt worden voor ondernemers.
Huur verlaging
Huurprijs omlaag, centrum aantrekkelijker maken
Huurprijzen moeten omlaag waardoor niet alleen grootwinkelbedrijven monopolie hebben.
Huurprijzen verlagen
Ik mis meer gezellige terrasjes OP de Hoofdstraat voor koffie of lunch.
Inrichting hoofdstraat aantrekkelijker (middengebied aanpakken)
Koop woningen
Lagere huren
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Lagere huren, zodat alle kleine creatieve ondernemers ook winkeltjes kunnen beginnen. Een
binnenstad wordt verrijkt door kleine onafhankelijke winkels en concept stores. Folkingestraat
e.d. zijn niet voor niks uitgeroepen tot leukste kleine winkelstraat.
Lagere huur en gratis parkeren voor bezoekers.
Lagere huur voor de panden
Lege etalages vullen met geschiedenis gemeente Hoogeveen
Maak de hoofdstraat gezelliger en fietsen niet toe gestaan voor heel veel buiten staanders
onbegrijpelijk en gevaarlijk ik kan u drie ongelukken op noemen van mensen die hier door
gevallen zijn .
Meer gaan centreren en geen aude gebouwen meer slopen. Al is het daar te laat voor in
Hoogeveen.
Meer goede moderne aantrekkelijke winkels trekken en niet zomaar winkelketens met
eetwarens die nu als paddestoelen uit de grond komen alles kan dat moet stoppen
Meer kleine galerie met wat kunst zie ootmarsum
Meer promotie maar dan moet er wel een publieks trekker zijn in Hgv Zie reactie vraag 2
Meer vakantieparken creëren rond Hgv met focus op Hgv, een publiekstrekker zoals de plannen
van het science centre op bijvoorbeeld de plek van de Tamboerpassage, een grote winkelketen
zoals Primark/Mediamarkt/Coolblue naar Hgv halen
Met name kleinere, persoonlijke winkels. Geen grote ketens
Niet van die belachelijk hoge huurprijzen!
Om de tafel met de verhuurders. Lagere huren! Verkaveling van panden op poten zetten i.s.m.
makelaars, ondernemers en verhuurders. Er is zoveel mogelijk maar nog zo weinig
onderzocht/geprobeerd!
Ombouwen tot woningen (2x)
Ondernemers laten 'bieden' op de laagstaande panden zodat ze alsnog gebruikt worden.
Opnieuw zoals in het verleden op maandag een gratis parkeer dag in voeren
Pand bewonen is beter dan leegstand
Parkeergeld afschaffen
Parkeertarief aantrekkelijker, dat was reden voor veel bezoekers om hier te shoppen!
Parkeren aantrekkelijker te maken. Gratis!!! Hoofdstraat intimer maken door lengte op te delen.
Pleinen maken zoals een plein behoord te zijn nml. een plein valt of staat met zijn omsluitende
bebouwing.
Parkeren betaalbaar maken waardoor meer winke bezoekers en zeker langer
Parkeren goedkoper (gratis) maken, waardoor er hopelijk meer mensen buiten de gemeente
Hoogeveen komen
Parkeren in centrum gratis
Parkeren op routes van buiten Hoogeveen beter aangeven.
Potentiele Huurders stimuleren te komen
Thema dagenga te rade in Giethoorn wwar China op de kaart is gezet door het monopoly spel
bren zitjes aan rondom bomen houd bezoekers vast
Vakantie gangers aantrekken; reclame maken in de omliggende dorpen , op campings etc ..
Verbieden van idiote huurprijzen ... de kalverstraat heet tegenwoordig internet
Voor kleine ondernemers aantrkkelijk maken
Waterfietsen in de cascade, dronparcours in de Hoofdstraat, (denk iig eens out of the box, wees
vernieuwend, zorg voor beleving), Standaard vermaak voor kinderen, speeltuin of survivalbaan
Winkelpanden weet terugbrengen naar de originele staat. Hoofdstaat is ooit begonnen als
woonstraat, maak dat er maar weer van.
Winkels aanloopgebied schutstraat-alteveerstraat en haagje naar hoofdstraat.
Winkels centreren vrij gekomen ruimte gebruiken voor wonen
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Wonen in het centrum meer promoten
Woonruimtes van maken.
Zoals de wens is winkels naar de Hoofdstraat halen
Zoveel mogelijk winkels centreren
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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