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Wat doe jij meestal in het Citycentrum? En wat vind je daar fijn aan?
Waarom is er geen Sint verlichting?
Boodschappen, Winkelen, Gratis parkeren
Winkelen, Diversiteit
Mis goede sportwinkel.
Dagelijkse boodschappen 80%, Kledingwinkel, Huishoudelijk 20%
Doorheen lopen. Matig sfeervol.
Dagelijkse boodschappen
Boodschappen, alles zit dicht bij elkaar
Shoppen
Dagelijkse boodschappen, fijn alles dichtbij
Naar de Kromstraat
Kadowinkeltjes ontbreken
naar Jamin of pietenhuis
CityFest is leuk
Lekker met vriendinnen
Overdekt winkelen fijn. Sfeer mis ik. Terrasplein groen maken
Winkelen omdat ik soms wat nodig heb
Winkelen en meer gesorteerd
Rond lopen. Winkels kijken. Kleine boodschappen doen. Soms kleding of schoenen kopen.
Boodschappen (AH, slager, groenteboer, kledingzaken) Ludiek en The Post (gezellig)
Winkelen. Het feit dat alles hier is.
Naar de dierenwinkel, want dieren zijn lief.
Horecagelegenheden. Voor Ludiek. Lekker en goed eten.
TIP: Het is jammer dat er vaak fietsers door het centrum rijden. Jeugd. Controle!
TIP: Oude fietsen opruimen. Handhaving. Stallingen controleren.
IDEE: Ik mis de Sinterklaasmuziek.
Er mist: fotozaak, muziekzaak, computer/ICT
Duurzaam Veldhoven in passage (super)
Er mist: toiletten, creche/kinderopvang (zoals bij Ikea)
Lekker warm, groot, veel verschillende winkels en restaurantjes
Boodschap. Ik kom alleen voor de dingen die ik nodig heb.
Rondfietsen
Koffie drinken
Ik kom er elke dag om te winkelen
hobbywinkel zoals pippoos, Action (ik kom met 25 dingen thuis)
Onder de mensen zijn
Sinterklaashuis
Ludiek
Lekker roddelen. Veldhoven is net een kleuterklas
Het is fijn wonen in Veldhoven
Dingen kopen en hangen met vrienden bij de boom bij de Jumbo
Shoppen en met vrienden hangen bij de boom bij de Jumbo
Ik loop bijna elke dag een hele ronde met mijn rollator. Het fijne is dat mijn spieren en
gewrichten niet verstijven. En dat ik alle winkels vrij in en uit kan wandelen. Vooral de
modezaken plus tassen plus schoenen zijn ruim van opzet. Dus mijn hobby winkelen en
interesse mode is hier geen enkel probleem. Tot bij het Meiveld van C&A naar AH is met
rollator niet te doen. Dat kan veel beter.
Huurprijs winnkels verlagen
Winkelen, Gemeentehuis
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Bomen en borders of muurplanten op het Meiveld
Het park nu is prima
Ik snap de schets nietPicknicken, BBQ, met de bal spelen, Urban sportpark, rennen z
Eendjes voeren, Vliegeren
Met mijn vrienden chillen of in het gras liggen
Minder steen
Ja. Nu grote kale vlaktes
Kiosk, iets sneller kunnen eten
Gaan zitten met vrienden of picknicken met familie
Meer bankjes! Nu geen plek voor uitrusten.
Spelen met mijn kleinkinderen
Maak een dementiewandeling
Spelende kinderen kijken op klimrekken en wipkippen.

Stel: de openbare ruimte in en om het Citycentrum wordt groener. Wat zou jij daar dan graag do

Op een bankje genieten van een gekocht/meegenomen hapje of drankje
Lekker gaan zitten met vrienden voor hapje/drankje
Ontmoeten
Stenen: niet overheen te lopen door gehandicapten of anderen
horeca aan het groen
Stenen op plein laten liggen. Wel groen in bakken of terp. Veel terrasjes
Met mijn lief wandelen, genieten van de natuur
Kop koffie doen
Picknicken, samen met cliënten Severinus
Voetballen
Naar horeca. Zorg dat mensen kunnen vertoeven
Niet teveel geld uitgeven aan onzinnige dingen
Gewoon groen
Picknicken
Bomen en borders of muurplanten op het Meiveld
Het park nu is prima
Ik snap de schets nietPicknicken, BBQ, met de bal spelen, Urban sportpark, rennen zoals over heuvels bij b
Eendjes voeren, Vliegeren
Met mijn vrienden chillen of in het gras liggen
Minder steen
Ja. Nu grote kale vlaktes
Kiosk, iets sneller kunnen eten
Gaan zitten met vrienden of picknicken met familie
Meer bankjes! Nu geen plek voor uitrusten.
Spelen met mijn kleinkinderen
Maak een dementiewandeling
Spelende kinderen kijken op klimrekken en wipkippen.
Even uitrusten op een ontmoetingsplaats met bankjes aan een gazon met zomerbloeiers en
eventueel een paar palmbomen voor de gezelligheid en schaduw. Om even niet alleen te
zijn. Met eventueel een kleine kiosk waar af en toe muziek kan worden gemaakt.
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Mis jij nog een functie of activiteit in het Citycentrum?
Fantastisch initiafief!
Bewaakte fietsenstalling
Meer bloempotten
Camera's in en om Centrum
Kunst op het plein
Ontmoetingsplek is nu een soort betonbak. Het is geen prettige plek om te 'hangen' met vrienden
Mooiere verlichting 's avonds
Geen Primark of Action, maar juist variatie
Een chillplek waar mensen geen last van ons (jongeren) hebben
Coffeeshop. Horeca op plein
Vooral meer horeca op de pleinen
Plantsoen, fontein
Speeltuin voor de kids
Slechte bereikbaarheid met rolstoel
Bankjes in de passage
Meer horeca waar we kunnen lunchen of dineren
Terrassen op het plein
Een echt gezellig buitenterras (alleen Ludiek nu)
huiskamerkroeg'
Opfrisbeurt van banken, fontein. Speeltoestel in Centrum.
Actionwinkel, zou veel meer publiek trekken
JD sports
Minder grote ketens
Praxis-City of bouwwinkel. Nu moeten we daarvoor helemaal naar Eindhoven
Communicatie up-to-date: plattegrond klopt in verste verte niet [winkelier]
Evenementen zoals een bandje dat speelt op koopzondag
kleine, leuke, hebbendingwinkels. Nu houd de lange huurperiode kleine ondernemers tegen
Woningen in de passage, betaalbaar voor jonge mensen
Kledingzaken die weg zijn gegaan. Goeie fietsenstalling.
Gezellig horecaplein
Meer aandacht aan de Kromstraat. Daar zitten de leuke/particuliere ondernemers
Uitgaansgelegenheid voor jonge mensen
Meiveld is glad en ongelijk
Minder ketens
Leuke cadeauwinkel
Duurzame winkels en eettentjes (biologisch en glutenvrij)
Beach-volleybal toernooi zoals vroeger was
Festival Cult&Tumult terug
My Jewellery (voor jongeren)
Meer gastvrijheid, bijv hostesses die uitleggen wat/waar je naartoe moet
Meer kleinere (gezellige) winkels. Dit kan door huurprijs te verlagen.
Beter afvalbeleid rondom woongelegenheden
Vaste parkeergelegenheid voor bewoners
Barretjes, lunchrooms, terrasjes, groen, Action, etc
Speciale winkels als toko, wierrookwinkel, niet alleen wat je overal ziet
Activiteiten op het Meiveld, zoals een kerstmarkt of braderie
Herenmodezaak
Meer grote afvalbakken buiten. Ze zijn fijn, maar het mag meer
Minder afhaalgelegenheid, meer horeca met langere openingstijden
Meer knusse en kleinere horeca in de passage, en terras midden op het Meiveld
Bewaakte fietsenstalling, bewaakt door de mensen van de Severinus stichting
Horecagelegenheden na 6 uur
Feel good market
Stof, garen, brei, naai winkel met bijv workshopgelegenheid

Buiten kledingzaken
Woninginrichting en cadeauwinkel zaken
Fietsenstalling
Plint gemeentehuis vullen met horeca, restaurants en doorsteek gemeenteplint naar plint bibliotheek
Sneeuw ruimen!!
Toegang fietsers aan AH kant door spitse punt te smal
Mooie architectuur (klassiek), sfeer
Meer diversiteit in winkelaanbod.
Meer muziek/straat acts
Grote winkels, niet te duur
Winkels Burg. Van Hoofflaan allemaal naar City en daar woonhuizen van maken
Openbaar toilet tijdens openingstijden
Alle winkeliers erbij betrekken en niet allees de grote jongens
Action
Fietsenstalling achter hek
Meer aansluitende terrassen. Goede voedingstoko
Action
Action
Kroegen, poolcafé, coffeeshop. Disco. Iets meer voor jongeren
Action
Action
Een betaalautomaat voor parkeren, bijv €0,50 per uur. Nu moet ik iedere 2 uur de schijf verzetten
Cadeauwinkel, Simpele doe-het-zelf winkel, excluieve damesmode (voor ouderen)
Zara, H&M
Voedingswinkel
Meer horeca en terrassen, Action
Terras in het centrum van het Cityentrum
Graag een Action, dat zou heel fijn zijn
H&M, Primark, McDonalds
Fietsenstalling (bewaakt)
Meer kleding/schoenenzaken
Bankjes in de passage voor mensen die slecht ter been zijn
teveel grote winkelketens
Openingstijden hetzelfde. Allemaal om 9.00/9.30 uur open
Een milieubewuster en energiezuiniger winkelcentrum
Rolstoeltoegankelijke toiletten
Meer koffietentjes. Kom nu bijna iedere week wel bij Ludiek.
Niks
Chillplek voor jongeren in passage. Ronde bankjes bij park (hoeven we niet zo hard te praten)
Iets meer kledingwinkels ipv kleine boetiekjes, boekenwinkel, drogist
Vroeger waren er afspraken met winkeliers om naar het toilet te gaan (dat was bekend bij Veldhovenaren)
Action
Grote speeltuin, klimwand. Maar nu is het Citycentrum ook ok.
Sneldienst naar station Eindhoven (niet alleen voor ASML)
Mensen moeten kunnen blijven plakken
Helpt het tweede uur gratis parkeren?
Te veel leegstaande panden… is dat niet in elk winkelcentrum zo?
Kiosk, op het plein
Oplossing: herontwikkelen passage in Citycentrum in combi met woontoren+parkeerplaats+daktuin+winkels
Te veel leegstand
Eetgelegenheden, zodat mensen kunnen blijven plakken
Action
Action
Action
Te veel opticiens
Hobbywinkel

Wat betekent kijk en vergelijk winkelen?
scootmobiel racebaan
Handhaving
Toiletten
Openbare toiletten svp
Jazeker. Op het plein moet meer live-muziek en horeca worden gepresenteerd
groot plein, met een centraal middelpunt, bijv een kleine kiosk waar af en toe muziek wordt
gemaakt. Rondom enkele kraampjes met bijv pannenkoeken, belegde broodjes/ ijs, verse
slaatjes of wafels. Met terrasjes eromheen. Dit soort pleinen vind je in Maaseik en Genk.
Gezellig Pleintjes met uitstraling. Een verzorgd terras met de bloemetjes op tafel. Als centraal
ontmoetingsplaats voor het winkelend publiek. Niet achteraf of in hoekje weggestopt. Die
ruimte was en is er nogsteeds. KPN heeft de eer maar verdient die niet. Samen met de
sportschool en het Meiveld zijn voor mij de afknappers van het Citycentrum. Doe hier wat
Ruimte koffiebar. Ik loop bijna elke dag het hele Citycentrum met mijn rollator. Maar nu de
hele ronde word ik moe, en krijg ik trek in koffie. Maar helaas: Ludiek zit altijd vol, Hema is
zelfbediening, Creme de la Creme is me te benauwd. Dus mis ik een ruim opgezette
koffiebar. Centraal gelegen. Met buitenterras.
Markt terug naar Burg van Hoofflaan. Klantvriendelijkheid. Openbare toiletten. Overkapping
van C&A naar AH.
Voetgangersvriendelijke bestrating Meiveld. Voor mensen met een rollator is het stukje
tussen C&A en AH om te huilen, met gaten, kuilen en losse keien. Niet te doen.
Veel kleine winkels met afwisselende etalages (lagere huren?)
Gereedschap- en hobby artikelen (bv verfspullen)
Indische toko
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Hoe kom jij in het Citycentrum?
Lopend
Met de auto
Fietsend
OV
Anders

23
9
17
1
3

43.4%
17.0%
32.1%
1.9%
5.7%

53

100.0%

