Keuze: kernwinkelgebied en winkelroute

Aantal

Binnen het kernwinkelgebied ook de bestemmingen verruimen met verschillende functies (behalve wonen op de begane grond). Daarmee worden ook de panden gevuld
Buiten het kernwinkelgebied ook verruimen, maar ook de mogelijkheid voor wonen op de begane grond
Stationsstraat hoort ook bij het kernwinkelgebied; dit is een sterke straat die goed gevuld is
Molenstraat zou niet bij het kernwinkelgebied moeten horen
Een winkelrondje heeft geen zin, hoeft niet. Molenstraat is dus ook geen onderdeel van de looproute
Zoals gezegd in de presentatie is Deurne een boodschappendorp, de consument gaat naar het dorp voor een specifieke aankoop en weet de winkels wel te vinden
In plaats van in te zetten op de Wolfsberg, de historische lijnen aanhouden (Stationsstraat, Markt, Kerkstraat)
In de basis is dit een goed plan en representatief voor de eerdere twee bijeenkomsten
Zowel voor- als tegenstanders voor Molenstraat als onderdeel van winkelrondje:
- winkelrondje met Molenstraat is logisch
- niet geforceerd proberen een rondje te maken; Deurne wordt vooral lokaal bezocht, men kent de weg
- investeren in de Molenstraat qua kwaliteit openbare ruimte en panden proberen op te vullen
- Molenstraat kun je wel proberen, maar gaat toch niet lukken; geen behoefte aan te veel m2 detailhandel met deze leegstand
In kernwinkelgebied geen woningen op begane grond toestaan
Saneren of uitsterfconstructie blijft wel een mogelijkheid om te sturen daar waar je geen detailhandel wenst; Aldi is daar een voorbeeld van
Drie pleinen is prima. Markt is prima; focus op de andere twee pleinen
Winkelrondje: een winkelrondje is fijn. Bij doorvragen dat Retailcommissie geen rondje geadviseerd heeft. Moet de groep dit laten landen en over nadenken

Keuze: aanloopstraat Stationsstraat
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Aantal

Stationsstraat is een sterke aanloopstraat; hoort bij het kernwinkelgebied
De Stationsstraat ook opwaarderen/verbeteren
Niet alleen het Anna Terruweplein moet sterker, maar ook het kruispunt bij de ijssalon
Probeer de loop van en naar Action te verbeteren
Het stuk naar het station toe zelfs in waarde laten en behouden van winkels

Keuze: aanloopstraat Molenstraat
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Aantal

Molenstraat is een aanloopstraat, hoort geheel niet bij het kernwinkelgebied
Hier meer ruimte om te verkleuren naar bijvoorbeeld wonen
Het tweede deel van de Molenstraat vanaf de Wever zou niet bij kernwinkelgebied moeten horen; dit deel naar o.a. wonen laten verkleuren, is ook de wens van aantal pandeigenaren
Molenstraat hoort bij het kernwinkelgebied
Molenstraat zou deels kernwinkelgebied moeten zijn; een blokje verder dan nu staat aangegeven
Straat opwaarderen en mooier maken; ook voor rosltoelgebruik

Keuze: aanloopstraat Kerkstraat
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Aantal

Eens met de kaart: Kerkstraat is in zijn geheel geen kernwinkelgebied
Prima dat hier verruiming plaatsvindt en dat er een woning komt als een winkel vertrekt
Wel zorgen over dat als winkel vertrekt er geen winkel meer mag komen
Uitbreiding met andere functies zoals zorg en wonen

Keuze: opwaarderen openbare ruimte
Meer groen, opwaarderen van de straten
De Raadhuisstraat moet de verbinding zijn met 'tuinpad van mijn vader'
Huis voor de Samenleving: goed idee om de zijkanten te openen, maar dan moeten wel beide straten opgewaardeerd worden
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Meer functies toevoegen aan de Raadhuisstraat en Oude Martinetstraat, bijvoorbeeld ook dienstverlening
Schuifelenberg: is een verbindingsstraat. Moet de pleinen aan elkaar verbinden. Meer groen. Hier ook gemengde bestemming, maar geen wonen op begane grond.
Wolfsberg: kan best minder parkeerplaatsen, om meer ruimte voor fieters/voetgangers/groen te maken
Wel het parkeren op de Wolfsberg behouden, mensen parkeren graag voor de deur om boodschappen te doen. Deurne is vooral een boodschappendorp.
Vergroening van openbare ruimte met simpele middelen (bijv. hek met hedera). Zowel straten, pleinen als parkeergelegenheden
Eerste deel Molenstraat herinrichten voor minder-validen; is nu heel slecht
Kwaliteit van de openbare ruimte van de Markt is voldoende; zet in op de andere gebieden
Raadhuisstraat en Oude Martinetstraat. Geen functie voor het kernwinkelgebied. Wel verbeteren kwaliteit openbare ruimte
Aanbrengen van verbindingen in het centrum is prima bijv. bij gemeentehuis. Niet overdrijven met verbindingen, hierdoor wordt de loop door het centrum te veel verspreid (verlies van
passanten).
Probeer in je kernwinkelgebied uniformiteit uit te stralen. Dit kan in de vorm van bestrating, groen, verlichting
Ook straten die geen winkelfunctie meer hebben kwalitatief verbeteren
Verbindingspleinen opwaarderen
Opwaarderen verbinding van Action naar Stationsstraat

Overig
Er wordt gesproken over drie pleinen, maar dat zijn er eigenlijk vier: de Markt, het Anna Terruweplein, het Martinetplein én de Wolfsberg
Stimuleren van het gebruik van de parkeergarage. Duidelijkere routing naar de parkeergarage. Geef bijvoorbeeld met borden aan de richting naar de ingang of met aantal vrije plaatsen. Toegang
direct via de Hogeweg zou ook een optie zijn.
Overal gratis parkeren/blauwe zone
Aandacht voor verschillen binnen het kernwinkelgebied. Is niet éénzelfde gebied. Het nieuwe deel (Wolfsberg, Torenstraat, Wever) is meer een boodschappengebied. Het oude deel
(Stationsstraat) is echt een winkelgebied
Idee: Aldi verplaatsen naar het pand van de Hema en Kruidvat. Hema en Kruidvat verplaatsen naar De Wever. Zo is er een sterk boodschappengebied aan de Wolfsberg en worden panden aan De
Wever gevuld
Aandacht voor het ‘branden’ van Deurne, wat maakt Deurne aantrekkelijk, dat gaan uitstralen
Ondernemers/eigenaren die willen transformeren naar andere functies dan winkel moeten met open armen ontvangen worden door de gemeente. Faciliteren, stimuleren, flexibeler bestemmen
en kosten (leges) lager
Sommige panden zijn geschikt om te transformeren naar woningen. Kijk ook naar andere functies
Fietsparkeren is behoefte aan in het centrum. Dit kan rondom het gemeentehuis, in het gemeentehuis of de Oude Martinetstraat. Maak dit een vaste plek, die herkenbaar en veilig is. Vormt een
bronpunt in je centrum
Informeer partijen over de gevolgen van de keuzes: juridisch, financieel, fiscaal
Betaald parkeren afschaffen. Eventueel parkeergarage gratis, rest betaald
Iedere aanwezige heeft een individueel belang. Deze problematiek ook bekijken vanuit het algemeen belang. Er is een gedeeld belang bij een goed en gezellig centrum
Mobiliteit in het centrum onderzoeken nadat keuzes zijn gemaakt
Martinetplein moeilijk plein. De wind komt verkeerd, waardoor een terras nooit haalbaar is. Blijft een winderige plek
Schoenenreus wonen maken? Of een Kruidvat, de bibliotheek of Hema aan Martinetplein. Zorg voor een trekker naar het plein. Bibliotheek toch al slecht (niet gezellig) in cultureel centrum, beter
aan het plein
Vergroenen en evt samenspel met cultureel centrum maken. Maar of haalbaar is?
Minder parkeren op Wolfsberg en stukje vergroenen. Met een pick-up lijn voor pakjes Bruna. Ook de paaltjes moeten hier aangepast worden
De visie moet geen benadeling zijn voor ondernemers die al lang in Deurne zijn gevestigd
Waarom zou met een nieuwe visie er wel een verandering plaatsvinden in het centrum? Panden worden nu al niet verhuurd en waarom zou dit met nieuwe visie wel gebeuren
Wat zijn de addertjes onder het gras? Inperking van het centrumgebied voelt niet goed omdat gevolgen c.q. risico’s hiervan niet duidelijk zijn
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