Winkelgebied De Brier (Woonmax)
9 april 2017
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De Brier
Ongeveer 15 jaar geleden is een start gemaakt met het winkelgebied De Brier (Woonmax) in
Venray.

1. Koopt u wel eens iets in het winkelgebied De Brier
(Woonmax Venray)?
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Alleen bij praxis en gamma
Bij de gamma, praxis. (3x)
Gamma praxis leen bakker
Hoofdzakelijk bij de Gamma en of Praxis
Ik werk er zelfs maar sfeer is ver te zoeken. Het is een saai en onaantrekkelijk
winkelgebied. Men komt er nu veelal alleen als men er iets nodig heeft.
Kwantum bezoek ik regelmatig eens per maand
Zo nu en dan ivm klusjes. (Gamma en Praxis)
Ligt niet op mijn route
De Brier: is dat waar bv de Gamma is??
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1.1 Uitgaande van het afgelopen jaar:
Hoe vaak koopt u in het winkelgebied De Brier?
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Als u voor het zeggen had:

2. Wat zou er moeten veranderen in het winkelgebied de
Brier om u vaker een bezoek aan De Brier te laten brengen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Iets anders, namelijk:

Het ruimte bieden aan
een supermarkt of een
discountwinkel als
publiekstrekker is een
aantrekkelijke aanvulling

Er moet ruimte komen
voor vrije tijds economie

Er moeten grootschalige
winkels bijkomen in de
sfeer van wonen

Er moet geïnvesteerd
worden in een betere
bereikbaarheid

De huidige situatie is
prima
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Alle lunchrooms of waar je koffie kunt drinken met vlaai komen allemaal in centrum venray. Het
zou goed zijn om even koffie te kunnen drinken als pauze tijdens winkelen. Maakt gezelliger en
trekt meer publiek
Burger King ,KFC
Dit zou ik niet weten. Ik winkel weinig
Eet /drink gelegenheid
Eet gelegenheden
Eetgelegenheid
Geen idee
Gezellig koffie hoekje
Gezellig restaurantje
Horeca (3x)
Horeca en dan niet zo'n aftands frietkot
Horeca gelegenheid (2x)
Horeca met terras
Horeca zou ook n must moeten worden, zodat men er met n hapje en drankje een pauzestop
kan maken!
Horeca, zodat het publiek er ook langer verblijft, zoals foodtrucks
Horeca: koffie enz.
Horeca. En dan niet zo'n aftands frietkot
Ik zou graag in het centrum en de brier meer goedkopere winkelketens zien dus een aldi lidll
primark bijv.
Koffiehoekje
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Kopje koffie mis ik
Laat eerst het centrum maar eens opbloeien!
Leuke gezellige winkels kledingwinkels geen supermarkten geen uitzendbureau's
Lunchroom
Meer bekende winkels op gebied van mode naar Venray halen!!
Moet verdwijnen. In Venray moeten winkels zich concentreren in het centrum
Om ergens te gaan zitten om wat te gebruiken
Primark of in het centrum iig goedkope discounters!!!
Restaurantje waar je koffie kunt drinken.
Ruimere openingstijden van beterbed, kwantum en leen bakker.
Snackbar/broodjeszaak
Tuincentrum en horeca
Verrassing
Weet niet
Winkeltjes met snuisterijen tweedehands winkel en een soort van restaurant
Zou niet weten, ga zeer gericht naar deze zaken, en anders niet, hoeft ook niets bij
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. ‘Winkelgebied De Brier heeft hoe dan ook behoefte aan
een publiekstrekker’

(n=345)
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Een publiekstrekker als gangmaker...aangevuld met andere winkels. Dit kunnen ook
verplaatsingen binnen Venray zijn.. Denk aan Itek, partijdumper, en broodjeszaak
Subway....
Graag regionaal aantrekkelijke bedrijven waarvoor klanten 20 km willen rijden.
Outlet ? zie wat het met Roermond gedaan heeft, Het winkelcentrum profiteert
mee!!!!!
Als retailers geen afzetmarkt verwachten in een specifieke regio, dan is het
krampachtig lobbyen voor een publiekstrekker bij voorbaat gedoemd tot mislukken
(met verkwisting van subsidiegelden en faillissementen als waarschijnlijke
resultaten)
Ze hebben niet eens gezamenlijke openingstijden
Voor de zoveelste maal zou het centrum winkelgebied daardoor weer 'uitgekleed'
worden.

6

4. De Aldi is op zoek naar een nieuwe plek, waarbij parkeren
in de directe nabijheid van de winkel een belangrijke
voorwaarde is. De locatie van de nieuwe Aldi staat ter
discussie. Wat vindt u als consument?
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1 Aldi is genoeg. Fijn dat er een Lidl komt
Aldi zit er goed
Aldi zou goed zijn voor de Brabander.
Brabander (2x)
Centrum
De aldi in veltum moet investeren in fatsoenlijk personeel zodat er geen rijen van 15 personen
ontstaan en er dus in kortere tijd meer te verdienen valt
De aldi moet gemakkelijk te bereiken zijn
De lydl mis ik
De oude melkfabriek
Een altijd is genoeg
Er is al een Aldi, Lidl betere optie
Er is geen goede optie. Bij elke keuze die gemaakt wordt zijn er altijd andere de dupe van.
Geen extra supermarkt erbij r in
Gewoon laten zitten waar ze zitten
In de Brabander
Lidll en aldi !!!
Liever op dezelfde plek en Lidl bij de Brier
Mag blijven waar hij nu is, anders de Brier
Misschien wijk brabander?
Niet op de brier
Op een plek bij andere winkels, kun je ook meteen andere dingen regelen
Op huidige lokatie
Oude fixetpand
Primark
Waar de Aldi nu is, is prima
Waarom niet laten waar ze nu zijn perfekt
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We hebben al een Aldi, een Lidl zou meer op zijn plaats zijn, in de Brabander bv. dan heeft elke
wijk een supermarkt
Ze zitten goed nu. Laten zitten.
Zoals de huidige situatie is met de 2 Aldi filialen
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Kenmerken van de respondenten
Geslacht
Man
26%
Vrouw 74%
Niet ingevuld = 208
n = 384

Leeftijd respondent
65 en ouder
16%
45-65
55%
30-45
27%
Jonger dan 30
2%
Niet ingevuld = 208
n = 384
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Woonachtig in postcodeadres

39 respondenten

47 respondenten

9 respondenten

9 respondenten

33 respondenten

18 respondenten

13 respondenten

8 respondenten

10 respondenten overige kerkdorpen Venray
3 respondenten aangrenzende dorpen Venray
208 woonachtig in gemeente Venray (postcode niet ingevuld)
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