Publieke raadpleging onder de inwoners van Geldrop-Mierlo
over de supermarkten in Geldrop-Mierlo
29 oktober 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Waar doet u voornamelijk uw dagelijkse boodschappen?" antwoordt 64% van de
respondenten: "In Geldrop".
Op vraag "2 Hoe tevreden bent u over het aanbod van supermarkten in onze gemeente?" antwoordt
in totaal 85% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 5% van de respondenten:
"(zeer) ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u tevreden bent over het aanbod van supermarkten?"
antwoordt 72% van de respondenten: "Er zijn voldoende supermarkten".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over het aanbod van supermarkten?"
antwoordt 58% van de respondenten met een andere reden dan de voorgeprogrammeerde
antwoordmogelijkheden.
Op vraag "3 Als de Lidl verhuisd naar de Wielewaal komt het pand leeg te staan. Moet er in
winkelcentrum Coevering dan volgens u, naast de huidige Jumbo, een tweede supermarkt
terugkomen?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja".
Aan de hand van vraag "3.1 Welke supermarkt zou er volgens u dan moeten komen?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Aldi (62%)
2. Plus (12%)
3. Andere supermarkt (9%)
Op stelling 4 "De huidige locatie van de Aldi in Braakhuizen-Zuid moet een supermarktbestemming
behouden" antwoordt in totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
14% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Aan de hand van vraag "4.1 Stel de supermarktbestemming blijft behouden op het pand in
Braakhuizen-Zuid, welke supermarkt zou hier volgens u moeten vestigen?" komt de volgende top
drie naar voren:
1. De Aldi moet hier blijven (39%)
2. Weet niet (22%)
3. Andere supermarkt (11%)
Aan de hand van vraag "5 Stel de supermarktbestemming verdwijnt van het huidige pand van de Aldi
in Braakhuizen-Zuid. Welke bestemming zou het pand volgens u moeten krijgen?" komt de volgende
top drie naar voren:
1. Woonappartementen voor starters (37%)
2. Weet niet (36%)
3. Woonappartementen voor ouderen (19%)
Op stelling 6 "De gemeente moet zich aan de supermarktvisie houden en geen extra supermarkten
toelaten" antwoordt in totaal 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 41%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGeldropMierlo, waarbij 453 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Supermarkten Geldrop-Mierlo
1 Waar doet u voornamelijk uw dagelijkse boodschappen?
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Op vraag "1 Waar doet u voornamelijk uw dagelijkse boodschappen?" antwoordt 64% van de
respondenten: "In Geldrop".

Buiten de gemeente Geldrop-Mierlo, namelijk in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandevoort (2x)
Corinaldo / Italie
Duitsland straelen
Eindhoven (2x)
Hapert
Helmond
Nuenen (2x)
Picnic

Toelichting
In Geldrop

•
•
•
•

Buiten de gemeente
Geldrop-Mierlo,
namelijk in:

•

En ik ga 1 keer per week naar Mierlo: naar de nieuwe grote (nette!) Aldi
(die op de plaats van de Boerenbond is gekomen)
Incidenteel online via picnic
Wij komen wekelijks in Mierlo voor onze vaste bestelling bij de bakker
en soms (tijdens de Geldropse kermis bijv.) halen we dan ook daar onze
supermarkt boodschappen.
Zelden in mierlo.
Plus alleen maar oudere dames die de studie klanten service nog
moeten afronden
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Ik doe mijn
boodschappen
online

•

Picnic levert onze boodschappen gratis aan. Voor ons is dat een
uitkomst, omdat we op de tweede etage wonen en we de
boodschappen niet meer naar boven hoeven te sjouwen. Ook hebben
we geen auto, zodat we voorheen alles met de fiets deden. Met Picnic
hebben we hiervoor een mooie oplossing gevonden en we zijn zeer
tevreden over de kwaliteit van de producten.
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In Geldrop zijn er op dit moment zeven supermarkten gevestigd, in Mierlo zijn het er vier.

2 Hoe tevreden bent u over het aanbod van supermarkten in
onze gemeente?
(n=453)
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Op vraag "2 Hoe tevreden bent u over het aanbod van supermarkten in onze gemeente?" antwoordt
in totaal 85% van de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 5% van de respondenten:
"(zeer) ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden".

Toelichting
Zeer
tevreden

•
•

Ruime voorziening, al is verdeling over Geldrop niet (meer) ideaal
Wij houden van afwisseling en per jaar bezoeken wij de meeste van de
supermarkten van Geldrop-Mierlo wel een keer.

Tevreden

•

Er zijn eigenlijk te veel supermarkten in Mierlo, wat niet eens zorgt voor zoveel
meer keuze aan levensmiddelen.
Het aanbod is prima
Het gaat ook om de kwaliteit van het aanbod
Het is prettig dat Jumbo en Lidl in de Coevering samen zitten. Wat wel gaat
veranderen wanneer de Lidl gaat verhuizen (naar Wielewaal)
Ik zag liever een gevarieerder aantal van 7 supermarkten, vindt drie AH te veel
In plaats van drie AH's (is wel overdreven veel in een klein gebied!) vind ik dat er
wel eentje minder kan, en dat er ruimte kan zijn voor een supermarkt die hier
nog niet is. Bijvoorbeeld Coop...
Soms hebben we tussendoor eens iets extra nodig en dan kunnen we naar de
Jumbo, Lidl, Aldi of Nettorama. Voor ons is dat voldoende keu.
Vind dat 3 ah's voor Geldrop te veel is

•
•
•
•
•
•
•
Neutraal

•
•

Heel raar dat er 3AH winkels zijn van de 7. Dat zou niet mogen.
Ik ben erg blij met de voorgenomen verhuizing van de Lidl naar de Wielewaal en
hopelijk zal de Aldi wel blijven in Geldrop. Wat ik jammer vind is dat er drie
Albert Heijn vestigingen zijn in ons dorp. Dit vind ik er erg veel. Ik zou liever nog
een andere supermarkt in ons dorp zien in plaats van een AH vestiging.
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•
•
•

Ontevreden •
•
•
•
•
•
•
Weet niet

•

Nou niet zo tevreden, de meeste supermarkten liggen in het dorp n
verschrikking daar met de auto te komen , in de coevering gaat de Lidl weg waar
wel veel parkeerplaatsen zijn , snap het niet.
Teveel AH
Voor mij persoonlijk zal het een grote vooruitgang zijn als de Lidl er komt in
Braakhuizen-Noord. In het algemeen zal het ook een verbetering zijn doordat
dan de supermarkten beter geografisch over het dorp zijn verspreid.
De Aldi in Mierlo is teveel.
De spreiding van de winkels is slecht. De supermarkt aan de Wielewaal zou er
allang moeten zijn; heel Noord Geldrop zit erom te springen sinds de Spar daar
verdween.
Ik vind dat elke wijk minimaal 1 supermarkt moet hebben
Niet gelijk verdeeld over de diverse wijken.
Op braakhuizen noord is niets en op zuid vertrekt de aldi
Te klein assortiment, vandaar keuze om online te bestellen.
Teveel Albert Heijn!!!
Doe mijn boodschappen liever in winkels in centrum Geldrop. Bakker, slager,
groenteboer,visboer en markt
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2.1 Kunt u toelichten waarom u tevreden bent over het
aanbod van supermarkten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u tevreden bent over het aanbod van supermarkten?"
antwoordt 72% van de respondenten: "Er zijn voldoende supermarkten".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles is verkrijgbaar
Biologische producten
Diversiteit
Er is keuze tussen supermarkten
Er zijn te veel supers
Er zijn verschillende supermarkten
Er zijn verschillende supermarkten.
Er zijn voldoende formules, vind alleen dat het niet goed verdeeld is qua formules,
voornamelijk 3x AH is te veel
Geen betaald parkeren in Coevering en Wielewaal
Gratis parkeren
Ik ben blij dat er een lidl naar de wielewaal komt
Ik heb maar 1 supermarkt nodig. Die zit in het centrum.
Ik woon er vlakbij
Ik woon in het centrum van Geldrop met 2 supermarkten om de hoek!
Met name Lidl is prettig vanwege assortiment groente en fruit
Niet te reden over de ligging
Parkeren is (nog?) gratis
Terecht voor alle dagelijkse boodschappen
Twee supermarkten in de Coevering
Veel keuze voor ieder budget
Verschillende winkel ketens
Voldoende parkeergelegenheid
Voldoende variatie met vier verschillende ketens
Voor mierlo zijn er voldoende supermarkten
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als maar genoeg blijven.
Betreft Mierlo; ik kan niet oordelen over Geldrop
Eindelijk komt er een supermarkt op Braakhuizen-Noord, voor de oudere bij ons in de wijk.
Lekker dichtbij zodat ze niet meer afhankelijk zijn van anderen.
En keuze uit verschillende supermarkten
Er zou best een mooie nieuwe Aldi in Geldrop bij kunnen (huidige Aldi bij St Jozefkerk is erg
onderkomen)
Fijn dat je zelf kan kiezen tussen de verschillende winkels
Ik woon in Mierlo, heb niks met supermarkten in Geldrop. Dan ga ik nog liever ff naar
Helmond / Brandevoort of AH XXL
Met de Lidl aan de Wielewaal en de Aldi naar de Coevering is er voldoende aanbod.
Op de fiets
Wel vind ik dat er veel AH’s zijn.
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Let op! Laag aantal respondenten.
2.2 Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over het
aanbod van supermarkten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=24)
58%

60%
50%

42%

40%
30%
20%
10%

17%
4%

4%

0%

0%
Er zijn te weinig Er zijn te veel
supermarkten supermarkten

De
De
supermarkten supermarkten
liggen niet op de zijn niet goed
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Weet niet

Op vraag "2.2 Kunt u toelichten waarom u ontevreden bent over het aanbod van supermarkten?"
antwoordt 58% van de respondenten met een andere reden dan de voorgeprogrammeerde
antwoordmogelijkheden.

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 AH meer diversiteit
Bij Braakhuizen Noord zijn er geen supermarkt
De Aldi in Mierlo is teveel.
De supermarkten in de Coevering zijn per fiets onbruikbaar; je fiets wordt er gestolen
En parkeren in centrum is bagger
Er zijn te veel Alberthijn's, in geldrop al drie.
Er zijn teveel Albert Heijn winkels.
Iedere wijk hoort zijn buurtsuper te hebben om diversen redenen
Ik wil een Jumbo in het centrum
Te klein en daardoor beperkt assortiment
Teveel ah
Teveel albert heijn winkels,ik zou meer variatie willen
Teveel dezelfde supermarkten. 3x een AH is wel veel van hetzelfde. Meer diversiteit zou fijn
zijn..
Vertrek Aldi St.Jozefplein
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Er zijn echter wat veranderingen gaande op supermarktgebied in de gemeente. Er komt een
nieuwe Lidl aan de Wielewaal en de Aldi vertrekt uit Braakhuizen Zuid. Het pand van de
huidige Lidl in Winkelcentrum Coevering behoudt de supermarktbestemming.

3 Als de Lidl verhuisd naar de Wielewaal komt het pand leeg
te staan. Moet er in winkelcentrum Coevering dan volgens u,
naast de huidige Jumbo, een tweede supermarkt
terugkomen?
60%

(n=449)

55%

50%
40%
31%
30%
20%

14%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "3 Als de Lidl verhuisd naar de Wielewaal komt het pand leeg te staan. Moet er in
winkelcentrum Coevering dan volgens u, naast de huidige Jumbo, een tweede supermarkt
terugkomen?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 supermarkten zorgen voor aanzuigende werking: meer bezoekers, meer omzet
Absoluut noodzakelijk dat er een 2e supermarkt in de Coevering blijft behouden.
Aldi zou daar dan kunnen komen. Het zou een groot verlies voor Geldrop betekenen
als deze supermarkt (evenals nu het geval is met de Action) zou verdwijnen.
Alleen een jumbo zou te duur zijn voor een wijk met sociale huurwoningen
Concurrentie t.o.v Jumbo
Concurrentie voor de Jumbo
De aldi kan daarheen verhuizen .
De jumbo is te duur
De Jumbo wordt steeds duurder dus een 2 supermarkt zou zorgen voor meer keuzes.
Die Lidl dat Jan nog jaren duren. Ik hoor dat verhaal al sinds ik hier in 2010 kwam
wonen en er is nog niks.
Een Albert Heijn of Eko plaza
Een beetje concurrentie is belangrijk!
Er moet concurrentie blijven en het is ook belangrijk dat er aanbod blijft voor mensen
met een kleinere beurs.
Goed voor de concurrentie
Graag een Aldi
Het is voor mij niet noodzakelijk.
Jumbo heeft een heel uitgebreid assortiment en is niet duur.
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
Nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•

Het liefst een supermarkt keten dat nog niet in Geldrop gevestigd is of de Aldi moet
daar komen
Ik hoop eigenlijk dat Lidl besluit om ook in de Coevering te blijven. De combinatie LidlJumbo in dit winkelcentrum is perfect. Een lLidl aan de wielewaal verliest mij simpel
als klant.
Ik zou het zeer waarderen als de Lidl, naast de uitbreidingsplannen voor de
Wielewaal, ook in de Coevering zou blijven. Ik doe er vrijwel dagelijks mijn
boodschappen.
Het brood, groente en fruit zijn erg goed. Daarom hoop ik dat juist de Lidl in
Coevering blijft. Twee Lidl-'s is mijns inziens niet te veel. Er zijn tenslotte ook 3 AHfilialen in Geldrop. In Coevering is ook een grote klantenkring. Vermoedelijk is nergens
in Geldrop zo'n grote klantenkring zo dicht bij een winkelcentrum .
In het kader van eerlijke concurrentie moet er zeker een supermarkt bijkomen.
Jumbo heeft een beleid van dure en minder dure winkels. Zonder concurrentie zal de
Jumbo een stuk duurder worden.
Kwaliteit van WC moet overeind blijven
Lidl is door geen enkele andere supermarkt te vervangen. Jumbo schreewt beter en
goedkoper te zijn maar dat is echt NIET.
Een lijst met vergelijkbare artikelen heb ik gemaakt en wat blijkt: Jumbo is ruim 18%
duurder.
Of een action
Ook hier heb je dan een goede keuze. Plaats er een Aldu
Supermarkt of action
VerhuisT is met een T. Slordig!
Zeer zeker,om jumbo als cocurent te kunnen bij houden.
Beter de action
Beter om een andere winkel daar te vestigen. Of meerdere winkels. Of het moet de
Aldi zijn, want die zit nu belabberd qua bereikbaarheid en in een belabberde setting.
Heeft geen mogelijkheid voor goede omzet; 2 is teveel in klein centum
Ik (en vele andere) zie liever een Action terug komen
Ik doe de boodschappen bij de Jumbo en heb geen behoefte aan een tweede
supermarkt. Jumbo past zijn prijzen aan aan de supermarkten binnen de gemeente
dus dat verandert niet echt.
Ik geef aan nee, maar kennelijk is er behoefte aan een supermarkt op die locatie
Ik kom uit Mierlo dus dat maakt me compleet niets uit.
Ik vind de huidige locatie van de LIDL een zeer geschikte voor een Action. Deze mis ik
toch wel sinds de sluiting in de wielewaal
Liever een andere winkel, bijv. De action
Niet perse wat mij betreft. Misschien de Aldi, maar daar kom ik zelf nooit. Een Plus
zou ook een mooie aanvulling zijn.
Volgens mij is er veel behoefte aan een Action!!
Alleen opvullen als de Aldi uit Braakhuizen Zuid vertrekt. Misschien wil de Aldi wel
naar de Coevering?
Als het net zo goedkoop is als de Lidl wel...als hij in de prijsklasse van de jumbo zit,
dan niet
Daar kom ik nooit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Denk dat het vooral belangrijk is om te kijken welke lokale ondernemers een
supermarkt gaan missen. De winkeliers rondom een supermarkt profiteren volop van
de aanwezigheid daarvan, dat wil je niet geniet doen.
Ik doe geen boodschappen in geldrop
Ik doe mijn boodschappen alleen in Mierlo. Ik ken de situatie in Geldrop niet.
Ik hoop vooral dat het pand weer gevuld wordt, of dit door een supermarkt zal zijn
maakt mij niet veel uit. Hoewel, misschien zou de Action daar een optie zijn? Die
winkel mis ik nu wel behoorlijk hier.
Ik kom nooit boodschappen doen in Geldrop, woon in Mierlo
Ik winkel daar niet
Ik woon in Mierlo en kom nooit in deze supermarkt in Geldrop.
Ik woon in Mierlo, heb niks met supermarkten in Geldrop. Dan ga ik nog liever ff naar
Helmond / Brandevoort of AH XXL
Kom nooit op de Coevering, dus kan er geen eerlijke mening over geven.
Ligt aan de prijs/kwaliteit verhouding van de artikelen. Voorwaarde lijkt mij dat er een
vergelijkbare winkel komt dan de Lidl (of Aldi)
Ligt er aan welke supermarkt
Ligt eraan of daar markt voor is en of een aanvulling. Niemand zit te wachten op
leegstand. Kom de logistieke afwikkeling is belangrijk.
Niet noodzakelijk zolang er maar een supermarkt in de tuin wijk blijft.
Supermarkt ondernemers zijn vrije ondernemers. als iets past binnen het
bestemmingsplan is er geen sturende taak voor de gemeente met betrekking tot
soort detailhandel.
Twijfelgeval, en afhankelijk van een aantal factoren: met de vuistregels van 1
supermakt per 4000 inwoners (heb ik eens gelezen) zou Coevering 1 a 2 supermarkten
rechtvaardigen, zeker als Akert ook deels tot het verzorgingsgebied behoort en in de
toekomst wellicht de zuidkant van Braakhuizen-Zuid. Zou er echter maar voor 7
supermarkten plaats zijn in Geldrop waarvan 3 ten oosten van De Kleine Dommel, dan
vind ik 1 x Braakhuizen-Noord, 1 x Braakhuizen-Zuid en 1 x Coevering logischer dan 1 x
Braakhuizen (n/z) en 2 x Coevering.
Verhuisd moet met een 't'
Woon in ander deel Geldrop
Woon in Mierlo
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3.1 Welke supermarkt zou er volgens u dan moeten komen?

(n=250)
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Aan de hand van vraag "3.1 Welke supermarkt zou er volgens u dan moeten komen?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Aldi (62%)
2. Plus (12%)
3. Andere supermarkt (9%)

Toelichting
Aldi

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Plus

•
•

Jan Linders is ook een optie. Drie Albert Heinen is ook belachelijk
Aldi, maar andere mag ook. Geen A.H, die zijn in Geldrop genoeg.
Deze locatie voldoet aan de normen die in Braakhuizen-Zuid door Aldi zo
worden gemist.
Een discounter en een hoog segment supermarkt zijn een aanvulling op
elkaar. Veel mensen kopen deels bij de ene, deels bij de andere supermarkt. 2
van zulke supermarkten in een centrum zorgt voor service naar de klant en
onnodig omrijden. Twee vergelijkbare supermarkten vormen vooral
concurrentie.
Er moet in ieder geval zeker geen AH in de Coevering komen.
Aldi zou een optie kunnen zijn.
Goedkoper..vind de jumbo vrij duur boodschappen doen zeker met een groot
gezin.
Mag ook Plus of Jan Linders zijn.
Naast de jumbo ook een supermarkt die “goedkoper” is dus geen AH!
Of action
Slecht dat Lidl naar Braakhuizen vertrekt. Beter om Lidl in de Coevering te
behouden.
Alles is goed maar niet nog een AH
Een andere is ook goed.
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Andere
supermarkt,
namelijk:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Weet niet

•
•
•

Als de Aldi verhuist, laat hen dan naar winkelcentrum Coevering gaan waar nu
de Lidl zit of laat daar een Action komen
DEEN supermarkt.
Dirk
Een heel goedkope supermarkt, echt goedkoop. In coevering wonen veel
mensen met een soort uitkering of weinig loon. Of laat de action
terugkomen in pand v d lidl. De blolker hier in geldrop is t enige alternatief
maar ontzettend duur. Ik heb geen auto , wij hebben geen fam hier en wij
moeten met gezin moeder 2 kindeten, geen kindallimentatie, met een heel
laag wao uitkering rondkomen. Niet iedereen heeft een dikke portemonee,
een koophuis,en een auto!!!!. Maar er moet wel een kappersstop komen,
belachelijk dat er zoveel kappers zijn. Laat een xenos, goedkope grote
schoenenwinkel( goedkope is er niet in geldrop!!!!) Komen
Een lidl
Een toko en/of Turkse supermarkt zou ook fijn zijn.
Ik zou het prettig vinden als de Lidl ook in de coevering blijft. Anders liever de
ALDI
Jan Linders
Lidl
Lidl moet blijven. Laat Wielewaal maar extra Lidl vestiging worden
Lidl moet daar blijven.Jumbo+Lidl is perfecte combinatie.
Lidl!!! Of action
Netto of Aldi Alberthein zit er al te veel in het dorp in verhouding tont ander
Nettorama
Nettorama of aldi.
S.v.p. deze Lidl laten blijven !! Zie toelichting bij de vorige vraag.
Als het maar niet weer AH wordt. Dat aanbod is meer dan voldoende. Het lijkt
of AH hier een monopoliepositie heeft. Drie vind ik in Geldrop meer dan
voldoende, zelfs overdreven.
Geen Albert Heijn, die hebben we genoeg!
Het zou mij niet zoveel uitmaken. Wij komen zelden tot nooit in
winkelcentrum Coevering. Nu zit er een budget supermarkt. Die zal er
ongetwijfeld terugkomen.
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De Aldi gaat op termijn de huidige locatie in Braakhuizen-Zuid verlaten.

4 "De huidige locatie van de Aldi in Braakhuizen-Zuid moet
een supermarktbestemming behouden"
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=445)
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Op stelling 4 "De huidige locatie van de Aldi in Braakhuizen-Zuid moet een supermarktbestemming
behouden" antwoordt in totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
14% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

•

•
•

Daar moet voldoende aanbod en concurrentie blijven voor de bewoners.
De supermarkten die er zijn, zijn teveel geconcentreerd. Belachelijk dat heel Braak
huizen straks geen enkele winkel meer heeft.
Dit is zeer belangrijk aangezien we veel chronisch zieken en ouderen in de wijk
wonen.
In Braakhuizen Zuid zijn veel ouderen die afhankelijk zijn van de Aldi. Niet alleen
voor de boodschappen, maar ook in sociaal opzicht. Nu de plannen in het oude
kerkgebouw ook door lijken te gaan en er meer ouderen bijkomen, lijkt het mij
juist logisch dat er een supermarkt blijft!! en zéker niet dat deze ook nog zou
verdwijnen
Ja, ik vind dat er in iedere wijk een keer supermarkt zou moeten zijn. In de buurt
van de Aldi wonen veel ouderen die nu wel zelf hun kleine boodschappen kunnen
doen . Dit is erg belangrijk voor de zelfredzaamheid voor de met name oudere
bewoners van de wijk. Zonder supermarkt raken ze meer geïsoleerd en zal de
eenzaamheid onder ouderen nog meer toenemen.
Mits er een supermarkt bereid is deze locatie te herontwikkelen. Anders zou
bijvoorbeeld een Action of iets vergelijkbaar ook tot de mogelijkheden kunnen
behoren.
Voor de voornamelijk oudere bewoners die niet meer auto rijden, is de Coevering
of het dorp té ver weg om boodschappen te doen. De gemeente heeft een plicht,
mijn inziens om ook voor de bewoners van juíst die wijk, een goede supermarkt te
bezorgen.
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Mee eens

•

Zeker voor de mensen daar in de buurt is dit erg prettig! Niet iedereen heeft een
auto of kan makkelijk zo ver weg naar een Supermarkt

•
•

Aldi moet blijven
Als Aldi naar de Coevering gaat zou hier evt de toko en/of Turkse supermarkt
kunnen komen
Fijn voor de wijkbewoners, vooral de ouderen, een supermarkt dichtbij
Mits het goed gerenoveerd wordt, nu is het oud, vies en vervallen uiterlijk
Omdat een super op deze plek noodzakelijk is voor een groot gebied
Parkeerbestemming is gratis
Voor de wijk kan het fijn zijn om een supermarkt dichtbij te hebben.
Maar het pand zou dan wel grondig opgeknapt moeten worden want het is nu erg
ouderwets.
Mochten er geen supermarkten interesse hebben, dan moet het wel mogelijk zijn
om het pand anders in te vullen om leegstand te voorkomen.
Zeker wanneer er oude mensen ook in de kerk komen te zitten. Je kunt niet
verwachten dat ze een eind moeten lopen voor hun boodschapjes. Er zitten
overigens nu al genoeg ouderen in deze wijk die van de Aldi afhankelijk zijn als
supermarkt
Zou goed zijn als er een lokaties komt of blijft.

•
•
•
•
•

•

•
Neutraal

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mee
oneens

•
•

Aangezien ik zelf in Mierlo naar de Aldi ga, heb ik hier geen mening over. Deze
Aldi kan ook naar de Coevering verhuizen.
Als deze Aldi weggaat, moet er wel een andere supermarkt voor terugkomen.
Anders is dit de enige wijk in Geldrop zonder supermarkt. Dan kan ook niet.
Action zou daar ook heen kunnen
Afhankelijk van welke keten en of de Aldi verhuisd of helemaal uit Geldrop
verdwijnt
Ik kan mij voorstellen dat het voor de buurt erg fijn is als er weer een supermarkt
komt. Aan de andere kant is het pand niet heel erg groot voor een supermarkt
misschien? Voor mij persoonlijk maakt het weinig uit of er een
supermarktbestemming op blijft.
Ik kom daar nooit dus dat maakt mij niet uit.
Ik kom er nooit.
Ik winkel daar niet
Kijk wat de veranderende markt aanbiedt en of het passend is nav de trends
Persoonlijk niet veel belang bij, maar ik kan mij voorstellen dat inwoners van
Braakhuizen-Zuid het jammer vinden als de Aldi daar verdwijnt zonder dat er een
nieuwe supermarkt komt. "Moeten" vind ik een groot woord. Het vestigen van
een winkel kans immers sowieso niet worden afgedwongen.
Voor een lokale winkelorganisatie is dit verkoop punt niet rendabel. Een landelijke
kan dit doen, echter deze stappen er niet in.
Waarom wil de Aldi weggaan?
Wij zijn geen bewoners van deze wijk en bovendien zijn er voldoende andere
supermarkten beschikbaar, ook online.
Woon er niet in de buurt en combinatie met A-supermarkt ontbreekt. Daar heb ik
wel behoefte aan.
Braakhuizen zuid ligt redelijk dicht bij centrum en coevering.
De ruimte cq het volume voor een supermarkt is onvoldoende!
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•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is gewoon te weinig parkeergelegenheid.
Graag naar de Coevering
Heel dat pand zier er verloederd uit.. Ik zeg slopen
Indien een Aldi verhuist naar de Coevering komt hier misschien plaats voor een
Action
Past niet goed op die locatie
Prima lokatie voor de Action. Is een echt gemis voor de gemeente Geldrop.
Wil je voor Geldrop een centrum lokatie behouden en verbeteren dan dienen we
winkels meer te centreren mits er voldoende en betaalbare parkeerplaatsen zijn /
komen.
Ik kom uit Mierlo dus dat maakt me compleet niets uit.
Is een mooi verkoop punt voor de Action
Is geen volwaardige winkelstrip, commercieel niet interessant.
Voor de bewoners van Braakhuizen Zuid ligt winkelcentrum Coevering op een
korte afstand.
Woon-en leegomgeving is te zwak
Alleen als lokale ondernemers in de buurt zitten zou ik er weer een supermarkt
plaatsen. Anders niet.
Als Aldi daar mag uitbreiden mee eens... anders is het pand gewoon te krap voor
een moderne supermarkt
Daar kan mooi een action
Daar kom ik nooit
Idem ,zie boven
Ik ben geen wijkbewoner van Braakhuizen zuid en kan er niet over oordelen
Ik kom nooit boodschappen doen in Geldrop. Woon in Mierlo
Ik woon daar niet en kom daar nie
Ik woon in Mierlo dus weet niet hoe het in Geldrop gaat.
Ik woon in Mierlo, heb niks met supermarkten in Geldrop. Dan ga ik nog liever ff
naar Helmond / Brandevoort of AH XXL
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4.1 Stel de supermarktbestemming blijft behouden op het
pand in Braakhuizen-Zuid, welke supermarkt zou hier volgens
u moeten vestigen?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=185)

39%

22%

8%
2%
De Aldi Albert Heijn
moet hier
blijven

Coop

10%
4%

5%

Jumbo

Lidl

Plus

11%

Andere
Weet niet
supermarkt

Aan de hand van vraag "4.1 Stel de supermarktbestemming blijft behouden op het pand in
Braakhuizen-Zuid, welke supermarkt zou hier volgens u moeten vestigen?" komt de volgende top
drie naar voren:
1. De Aldi moet hier blijven (39%)
2. Weet niet (22%)
3. Andere supermarkt (11%)

Andere supermarkt, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action
Aldi, Jumbo, Lidl, Nettorama
Als Aldi vertrekt , een andere discountsupermarkt
Als de prijzen maar gelijk blijven als de Aldi nu
Bij voorkeur de Aldi. Mits die naar de Coevering gaat
Dirk
Een kleine buurtsupermarkt
Kleine Turkse of Orientaalse supermarkt
Linders
Maakt niet uit
Maakt niet zoveel uit
Multiculturele supermarkt
Netorama
Nettorama (3x)
Nettorama 2e vestiging
Spar buurtwinkel
Spar of Jan-Linders
Turkse supermarkt. Ander soort ‘supermarkt’
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Toelichting
De Aldi moet
hier blijven

•
•
•

Aldi is eigenljk de enige super die wat prijs betreft hier past
Dat zou voor die bewoners het beste zijn.
In ieder geval een goed betaalbare supermarkt,in deze wijk zitten erg veel
mensen krap bij kas en ook heel veel oudere mensen die van een supermarkt
hier afhankelijk zijn,zorg is ook dat ze de sociale contacten blijven behouden.

Plus

•
•

Voor het evenwicht, niet weer een AH!
Zo mogfelijk een andere dan die er al zijn; AH is in Geldrop wat
oververtegenwoordigd

Andere
supermarkt,
namelijk:

•

Aldi vertrekt dus andere supermarkt zou het beste zijn. Echter zou het mooist
zijn als de Aldi blijft
De Aldi mag ook blijven. Een Turkse of Orientaalse supermarkt zou dan op de
huidige locatie van de Lidl kunnen komen

Weet niet

•

•

•
•

•
•

Als de prijs/kwaliteit verhouding maar hetzelfde is als wat er gewend is aan
de Aldi-prijzen
Een keten die het aantrekkelijk vindt om daar te vestigen. De gemeente moet
dan wel de omgeving aanpassen zoals is aangegeven door de Aldi, anders
wordt het problematisch om een gegadigde te krijgen.
Er zou een supermarkt moeten komen die voldoet aan de wensen van het
publiek daar: lijkt me geen Albert Heijn dus. En Aldi wil blijkbaar niet meer.
Lidl?MIsschien moet de gemeente meewerken aan het opknappen, netter
maken van het pand / omgeving daar.
Maakt niet uit welke
Qua betaalbaarheid en aanbod iets wat gelijk of nagenoeg gelijk is aan de
Aldi. Geen AH of Jumbo.
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5 Stel de supermarktbestemming verdwijnt van het huidige
pand van de Aldi in Braakhuizen-Zuid. Welke bestemming
zou het pand volgens u moeten krijgen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
40%

(n=443)

37%

36%

35%
30%
25%

19%

20%
15%

12%

11%

10%
5%

2%

2%

Weet niet

Andere invulling

Woonappartementen voor een
andere doelgroep

Woonappartementen voor
ouderen

Woonappartementen voor
starters

Multifunctioneel gebouw (voor
verenigingen)

Bedrijfsverzamelpand

0%

Aan de hand van vraag "5 Stel de supermarktbestemming verdwijnt van het huidige pand van de Aldi
in Braakhuizen-Zuid. Welke bestemming zou het pand volgens u moeten krijgen?" komt de volgende
top drie naar voren:
1. Woonappartementen voor starters (37%)
2. Weet niet (36%)
3. Woonappartementen voor ouderen (19%)

Woonappartementen voor een andere doelgroep, namelijk:
•
•
•
•

Iedereen.
Starters laag instap
Vluchtelingen
Zorgbehoeftigen

Andere invulling, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Action (9x)
Action of iets dergelijks
Action of soortgelijke winkel
Action, Wibra, Zeeman
Alles aan doen voor een supermarkt , zo niet dan inzetten op andere winkels , zoniet dan ,
voor ouderen
Alsi
De Action terug in Geldrop
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een Action winkel
Gewoon een supermarkt
Gezondheidscentrum
Goedkope huurwoningen voor 21-25 jarigen
Goedkopere woonbestemming voor gehandicapten
Huurwoningen onder de 700 euro
In ieder geval iets waar alle bewoners van de wijk iets aan hebben, dus zeker niet nog meer
woningen voor bv migranten. Dit is aan de mierloseweg al verschrikkelijk om aan te zien
Jongerenwerk
Kunstenaars
Laagbouw
Meerdere kleine winkels voor non-food
Moet supermarkt blijven, anders kunnen ouderen moeilijk aan hun dagelijkse boodschappen
komen.
Multi winkel pand
Niet laten verdwijnen als supermarkt!! Zorgen dat er een supermarkt in blijft /komt
Pand voor de Action
Sloop
Slopen
Slopen en daarna nieuwbouw
Sociale huurwoningen.
Sportschool
Supermarkt (4x)
Vershal
Wat nodig is in geldrop
Winkels
Zie toelichting

Toelichting
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action in het pand vd Aldi
Creatieve verenigingen
De wijk is nu al erg rustig. Als er geen winkel meer zou zijn, zou dit alleen maar erger gaan
worden en de buurt onplezierig maken om te wonen. Deze winkels hebben ook een functie als
ontmoetingsplek voor veel mensen en zijn laagdrempeliger dan speciaal daarvoor bedoelde
plekken.
Er zijn te weinig woningen voor starters.
Er zit nog een winkel naast de ALdi , de bloemenzaak dus voor levensvatbaarheid van winkel
strook gewoon winkel terug
Extra betaalbare woonruimte voor deze groepen is zeer gewenst.
Door het gemeentelijke beleid is er veel te weinig gebouwd voor deze doelgroep.
Gehele pand slopen en nieuwe appartementen bouwen voor gezinnen, desnoods onder een
nieuwe supermarkt
Geldrop heeft al te veel woningen,je kunt overal wel woningen zetten, maar als deze niet te
betalen zijn ,ivm huur, oudere vertrekken niet.
Ik denk dat die winkel juist in die wijk perfect past
Ik ken de behoeften van de bewoners van die wijk niet
Ik weet niet waar behoefte aan is.
Ik woon in Mierlo, heb niks met supermarkten in Geldrop. Dan ga ik nog liever ff naar
Helmond / Brandevoort of AH XXL
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

In verband met kennelijke vergrijzing van de wijk zou hier mooi een multifunctioneel
gezondheidscentrum kunnen worden gevestigd.
Meer ruimte voor jeugdactiviteiten.
Misschien is het dan beter het hele pand te slopen en opnieuw opbouwen of het huidige pand
totaal te moderniseren.
Nieuwbouw voor een-en tweepersoonshuishoudens
Omdat er in Geldrop helemaal totaal niets is voor starters of alleenstaande tot 40 met een
modaal inkomen
Slopen totale complex. Terug grondgebonden woningen bouwen in de bouwstijl zoals aan de
Baron v. Tuylstraat. Hierbij de garage's aan de Persershof eveneens slopen betrekken bij een
totaal stedenbouwkundig opzet. Woningen zowel voor ouderen en voor starters. Tip:
Wooninck heeft in het verleden hier een idee voor ontwikkeld.
Vanwege het woningtekort in het algemeen
Wat het meest nodig is objectief gezien in deze buurt.
Woon in Mierlo, heb niets met bestemmingen van gebouwen in Geldrop
Zoals ik al eerder zei, er moet een supermarkt blijven in Braakhuizen-Zuid.
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Volgens het geldende supermarktbeleid mogen er in Mierlo eigenlijk maar 3 supermarkten
gevestigd zijn, terwijl er nu 4 supermarkten liggen. Voor Geldrop gaat het om 7
supermarkten.

6 "De gemeente moet zich aan de supermarktvisie houden
en geen extra supermarkten toelaten"
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
35%

(n=443)
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Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 6 "De gemeente moet zich aan de supermarktvisie houden en geen extra supermarkten
toelaten" antwoordt in totaal 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 41%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

De gemeenteraad moet zich niet in de luren laten leggen door de grote
supermarkten, maar opletten.
Wat heeft een gemeentebesluit voor zin als het later weer wordt aangepast? Ik
zie het nut van aanpassing niet, ook al omdat er tegenwoordig gemakkelijk online
boodschappen kunnen worden gedaan.

Mee eens

•
•
•

Concurrentie is goed, maar het aanbod van producten moet ook verschillen.
Er zijn voldoende supermarkten
Het aantal supermarkten is genoeg, wel is het wenselijk dat er meer variatie in het
aanbod komt, want op zeven supermarkten drie AH supermarkten is wel erg veel.

Neutraal

•

Aantal is niet "heilig"! Braakhuizen zou eigenlijk wel een supermarkt moeten
hebben
Afhankelijk van de mate van spreiding. Als voor veel inwoners de afstand tot een
supermarkt kan worden ingekort dan vind ik dat meer waarde hebben, dan
wanneer er op een bepaalde plaats 2 supermarkten zijn in plaats van 1.
Als in Geldrop de Aldi weggaat en er een nieuwe Lidl in de Wielewaal komt dan
blijft het totaal voor Geldrop hetzelfde. Dan is er geen enkel bezwaar om ook de
huidige Lidl in Winkelcentrum Coevering te houdenl De grote Aldi in Mierlo is ook
voor Geldropse Aldi-fans de moeite waard.
Ik zou het een heel slecht idee vinden om een prettig lopende Lidl (met goede
kwaliteit) in Coevering in te ruilen voor een Aldi (met matige klantvriendelijkheid).

•
•
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•
•
Mee
oneens

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

De Gemeente moet er op letten dat er meer variatie aan supermarkten zijn en
niet 3 AH's in 1 gemeente toelaten.
Door vrije marktwerking zal blijken hoe veel plek er is voor een extra supermarkt.
Alleen een supermarkt erbij als er binnen 2 km geen andere is
Als de gemeente in Mierlo toestemming heeft gegeven om 1 extra supermarkt te
laten vestigen, zou het héél raar zijn om dit nu recht te willen trekken in Geldrop,
door het niet terugplaatsen van een supermarkt. Mij lijkt eerder dat er dan een
uit Mierlo opgedoekt wordt, zodat Geldrop de 7 supermarkten houdt ipv in te
leveren omdat de gemeente al eerder iets onterecht heeft toegestaan.
Als er een solide onderneming geïnteresseerd is, is er blijkbaar markt voor.
Gezien het online boodschappen gebeuren, gaan we waarschijnlijk meer richting
veel kleine Supermarktjes dichtbij de mensen om net even die paar dingetjes te
halen die je nu even mist. Eigenlijk een moderne versie van de aloude
kruidenierswinkel ;)
Als je nu pech hebt is de halve supermarkt al leeg
Daar is een flinke rage over geweest, Aldi in mierlo word vrijwel niet bezocht en
licht te ver uit de wijk, deze was toch een fout vd gemeente hier hoeft
braakhuizen zuid niet onder te lijden.
Dat er in Mierlo nu al 1 te veel zit, wil niet zeggen dat Geldrop (lees:braakhuizen
zuid) daar nu voor zou moeten boeten en dat hier dan geen supermarkt zou
mogen blijven. Dan had de gemeente eerst de supermarkt in Mierlo moeten
weigeren en niet nu ineens met deze regel aankomen
De markt bepaald of er voldoende supermarkten zijn, in braakhuizen noord is ook
al jaren geen supermarkt geweest, dat was schijnbaar geen probleem bij de
gemeente.
De overheid met zich niet in deze mate en zo direct bemoeien met particuliere
investeringen
Een visie die resulteert in 3 AH's in Geldrop (waarvan 2 vlak bij elkaar) en slechte
spreiding van de winkels voor levensmiddelen is niet perfect. Nadenken over
verbetering zou nuttig zijn. Het doel moet zijn dat inwoners binnen een redelijke
afstand, liefst beloopbaar, hun dagelijkse boodschappen moeten kunnen doen.
Zeker voor de oudere inwoners.
Het aantal AH zijn er teveel, dat ze daar maar eens naar kijken.
Er zou meer variatie mogen zijn, AH is voor vele te duur...
Ik ben van mening dat de supermarkten zelf een gedegen onderzoek doen voor
hun bestaansrecht en daaruit de beslissing nemen of het rendabel is om
een nieuwe winkel te bouwen of te openen.
Ik vind dat de markt het moet bepalen.
Is het niet aan een supermarkt om zich ergens te vestigen? (daar waar een
winkelbestemming is)
Ja, ik vind dat er in iedere wijk een keer supermarkt zou moeten zijn. In alle wijken
wonen veel ouderen die nu wel zelf hun kleine boodschappen kunnen doen . Dit
is erg belangrijk voor de zelfredzaamheid voor de met name oudere bewoners
van de wijk. Zonder supermarkt raken ze meer geïsoleerd en zal de eenzaamheid
onder ouderen nog meer toenemen. Ouderen blijven en moeten langer thuis
blijven wonen, dus daar zal winkelbeleid op aangepast moeten blijven of worden..
Je moet het dorp niet overspoelen met supermarkten maar zoals eerder gezegd
vind ik drie AH vestigingen erg veel. Ik zou graag zien dat er maximaal twee AH
vestigingen blijven en dat er dan een andere supermarkt zich in Geldrop vestigt.
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•
•
•

•
•

•
•
•

Zeer mee
oneens

Laten we niet alles voorschrijven.
Meer supermarkten is goed voor concurrentie. Verder vind ik de supermarkten
best druk, zeker op zaterdag. Verder zie ik liever een supermarkt dan een
leegstaand pand dat staat te verloederen (nu wielewaal, straks coevering?)
Past in mijn ogen niet meer in hedendaagse tijd om als gemeente te bepalen
hoeveel supermarkten er mogen zijn. Dat gebeurt toch ook niet met het aantal
kappers? Supermarktorganisaties zijn wijs genoeg om te bepalen of zij die extra
supermarkt neer willen zetten. En van een beetje extra concurrentie worden de
consumenten niet slechter.
Waar bemoeien ze zich mee, het zijn commerciele bedrijven die zelf hun
winstgevendheid ind e gaten houden.
Waarom stuurt een gemeente wel op het aantal supermarkten en niet op het
aantal cafés, speelgoedwinkels, fysiotherapie praktijken etc. Er moet voldoend
markt zijn om te kunnen ondernemen. die afweging moeten ondernemers zelf
maken.
Wat mij betreft een extra Jumbo in het dorp. Nettorama is helemaal niks. Ik zou
zeggen laat de winkels het zelf uitzoeken, zoals iedere andere ondernemer.
Zeker als op de coevering geen andere supermarkt zou komen.daar moeten 2
supermarkten blijven.
Zorg voor vrije marktwerking. Dat doen de kappers in Geldrop ook. Hoeveel
hebben we er van???

•

•
•
•

•
•
•
•

•

In elke wijk moet ten minste 1 supermarkt aanwezig zijn, zodat men voor de
dagelijkse boodschappen niet te ver hoeft de gaan. Zeker bij slecht weer, als je
geen auto hebt of slecht ter been bent is dat niet onbelangrijk.
Als de bewoners uit Mierlo of Geldrop geen behoefte hebben aan een extra
supermarkt zal deze ook niet positief draaien en vanzelf sluiten
Als een supermarkt zich wil vestigen en meent daar een bedrijf te kunnen runnen
moet dat mogelijk zijn: marktwerking
De aldi zit op ideale locatie v forenzen en zit niet in het centrum. De drie
supermarkten in het centrum zijn druk genoeg om goed te kunnen draaien.
Waarom moet er dan 1 weg, omdat dit zo op papier staat. Gemeente moet
flexibel denkel. Geldrop heeft er 7 dus wat is het probleem.
De markt maakt uit hoeveel er moeten zijn. Is m.i. geen gemeentelijke zaak.
De vraag naar een supermarkt is belangrijker dan de visie. Want een visie is een
ondemocratisch inzicht.
Deze supermarktvisie is verouderd.
Dit moet de gemeente aan de markt overlaten. Als er op een locatie een winkel
gevestigd mag worden dan mag dat ook een supermarkt zijn. Ik denk niet dat
meer supermarkten de kleinere winkeliers nog meer buiten spel zet. Dit is meer
een concurrentie tussen supermarkten onderling en daar moet de marktwerking
zijn ding doen.
Een maximum is niet nodig; zeker niet zo’n laag aantal. Zet het dan op 10.
Een supermarkt meer of minder maakt niet uit volgens mij.
Er moeten er natuurlijk niet te veel komen, anders zal dit gevolgen hebben voor
het aantal bezoekers van de bestaande supermarkten.
Opvallend dat er geen maximum aantal kappers is in Geldrop.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Weet niet

•
•
•
•

Er mag er best een bij...bovendien 3 supermarkten van dezelfde keten is in mijn
visie maar 1 supermarkt als 2 alberheinen vervangen worden door supermarkten
uit een andere keten... dan mee eens
Het moet voor iedereen in geldrop makkelijk zijn om op korte afstand een
supermarkt te kunnen bezoeken
Ik vind dat de gemeente zich daarmee niet moet bemoeien. Laat de ondernemer
ondernemen
In mierlo mochten er volgens deze regels ook maar drie supermarkten komen
maar het Zijn er toch vier geworden.
Ze versterken elkaar doordat door het grotere aanbod er ook veel meer
bezoekers komen.
Elke winkel is er daar door op vooruit gegaan, nog nooit zo druk geweest in het
centrum als nu met 4 supermarkten.
Laat dat maar over aan de markt. Hoe meer bemoeienis hoe meer problemen (zie
voorbeeld Aldi Mierlo)
Laat de marktwerking in deze zijn werk doen. Komt vanzelf goed.
Laat marktwerking toe op het supermarkt’beleid’ in de gemeente. Heeft een
supermarkt interesse? Kijk dan naar de voor- en nadelen. Ik vind het vreemd dat
vooraf bepaald is hoeveel supermarkten er mogen zijn. Geldt zoiets ook voor
kappers, cafetaria’s oid?
Lekker boeiend hoeveel supermarkten er zijn
Minder kappers en meer supers. Dat AH 3 winkels heeft is eigenlijk al vreemd.
Regels zijn er om te verbreken
Supermarkten kunnen zelf veel beter bepalen waar het voor hen gunstig is...
Supermarkten zijn een vrij beroep en van economische waarden.De gemeente
moet zich hiermee niet bemoeien ! Een vestiging is een eigen risico voor de
uitbater.
Volgens mij kunnen er nog wel supermarkten bij. Veel mensen gaan buiten
Geldrop boodschappen doen, naar een voordeelslagerij bijvoorbeeld of een
GOEDE turkse/oosterse winkel. De winkel die voorheen op de Heuvel zat ging van
kwaad naar erger met zijn vlees en assortiment. Ook het personeel was niet
vakbekwaam. De visie van de Gemeente zou hier op gericht moeten worden i.p.v.
naar het aantal te kijken.
Waarom wel 3 AH vestigingen( monopolybeleid?) zorg voor diversiteit in het
aanbod.
Ze houden zich toch ook niet bezig met hoeveel kappers , hoeveel friettenten en
ga nog maar ff door. Een ondernemer moet zelf kunnen bepalen wat die daar in
wil.
Als er meer woningen komen zouden er ook meer supermarkten mogen komen
Geen belangstelling in en voor supermarkten in Geldrop, aangezien ik zelf nooit
boodschappen doe ik Geldrop. Het aantal supermarkten in Mierlo is m.i. ruim
voldoende. Hoop dat dat aantal zo blijft. M.b.t. Geldrop heb ik dus geen mening.
Meerdere soorten is fijn. Maar waarom 3 x een ah.
Voor de gemeente Mierlo zijn er meer dan voldoende supermarkten
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipGeldropMierlo
Middenstandsbelangen
Supermarkten Geldrop-Mierlo
18 oktober 2019 tot 28 oktober 2019
453
4,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
29 oktober 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Middenstandsbelangen.
Op 18 oktober is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 25 oktober is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipGeldrop-Mierlo
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Geldrop-Mierlo
vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipgeldrop-mierlo.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipGeldrop-Mierlo is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de
lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipGeldrop-Mierlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Geldrop-Mierlo en omgeving.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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