Binnenstad
Uitgaande van de afgelopen 5 jaar:

2. Vindt u dat de binnenstad van Helmond beter is geworden,
gelijk gebleven of juist minder is geworden?
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De kanaalkade is beter geworden, vind
M.n. door bankjes, platanen e.d. Ook de ruimte, die is ontstaan door de
Speelhuisbrand, is een verbetering.
Nieuwbouw sluit qua stijl beter aan bij de mooie oude historische panden die we
hebben. Ook soort winkels zien er netjes en uitnodigend uit. Verlichting, betegeling
en kunst in binnenstad ziet er goed uit. Minpunt: centrum: te veel leegstand en te
weinig kleine ondernemers (veelal grotere ketens).
De aankleding van de binnenstad is veel mooier geworden, parkeerplaatsen
voldoende wel meer leegstand en parkeren is veel duurder geworden.
Het winkelaanbod is minder geworden door de komst van goedkope
rommelwinkels. De grote open evenementenvlakte is kaal. Het aanbod van horeca
is goed en verbeterd.
Door geen enkel structureel gemeentelijk beleid veel lege gaten en teruglopend
winkelbezoek o.a. door te duur parkeren
Doordat er mooie evenementen door de gemeente geschrapt zijn.
Er is te weinig gedaan aan diversiteit van winkels. De bestrating is wel verbeterd,
maar het groen is minder geworden. Ook aan de lelijke gevels is niks gedaan. En er
is veel leegstand, maar dat is in iedere stad zo. Ook doen de ondernemers te
weinig met bijvoorbeeld het Kasteel van Sinterklaas. Geen versiering, geen pakjes,
geen beelden van Sint of piet. Niets uit de ramen boven de winkels hangend,
nauwelijks aanbiedingen voor bezoekers van dit evenement, etc.
Overal verkeersbeperkingen, stoplichten, drempels, te smalle straten. Straten
worden nog smaller gemaakt. voorbeelden Vinkelaan en Paukenstraat en minder
parkeervakken terwijl er plaats genoeg is.
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Tot 3 jaar terug beter geworden. De laatste 3 jaar echter door slecht onderhoud
duidelijk aan het minderen. Ok alle reclameborden komen weer terug in de straat
voor de winkels. Erg slecht !!!
Veel leegstand, Weekmarkt op woensdag is bijna weg
Veel leegstand. Waar het Speelhuis stond een raar plein met een bolling, waardoor
er niets georganiseerd kan worden. Een stadsparkje dat (nog) heel kaal oogt.
Zoveel lege winkels nu...echt jammer
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3. Wat mist u in de binnenstad van Helmond?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
















Beleving
Beter werkende stoplichten. Helmond is DE stad waar het het vaak rood is waar auto's en fietsers
wachten en groen waar geen auto en/of fiets te zien is.....
Een gezellige binnenstad. In andere steden/dorpen is op zondag de binnenstad vol bezet, maar in
Helmond is het een dooie boel.
Een of een paar gewone bruine cafeetjes.
Food hall of markt hal
Gezelligheid vermaak
Goedkopere parkeerplaatsen
Gratis parkeren (4x)
Gratis parkeren vooral als je snel ff naar het centrum moet
Ik zou meer horeca/leisure dichter bij elkaar plannen, nu is het allemaal teveel verspreid dus
minder gezellig.
Kanaal voorzieningen
Meer afwisseling wonen/horeca/winkels
Meer evenementen
Meer overkapping zodat mensen droog kunnen winkelen
Minder leegstand, de huren van de winkelmelkers zijn veel te hoog, gezien het veranderende
koopgedrag. Tevens een losser beleid betreffende bestemmingsplannen in de binnenstad.
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Muziek dmv. straatartiesten
Op de markt eetgelegenheid,, Haven drank
Slechte Noord-Zuid verbinding
Speciale adresjes, en aanbod voor jongeren
Sport en recreatie
Terrasjes achter een pand op de binnenplaats
Terrassen op de kop van de Markt op zaterdag
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