Stadscentrum
Ruim acht jaar geleden presenteerde Hoogeveen een ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum. In de
jaren erna is er veel geïnvesteerd en gepresteerd. Het centrum van Hoogeveen is onder andere
uitgeroepen tot Beste binnenstad van Nederland.

1 Bent u het laatste jaar het Hoogeveense stadscentrum
vaker, even vaak of minder vaak gaan bezoeken dan de jaren
daarvoor?
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Dankzij de dag horeca maar ook breed winkelaanbod
Wonen nu op loopafstand van het centrum
Centrum van Hoogeveen doen wij thans en voorheen vrijwel de meeste inkopen.
Centrum is niet uitnodigend. Het centrum eindigt ter hoogte van
Kerkstraat/Raadhuisstraat. Het winkelcentrum De Tamboer is op een verkeerde
plaats gebouwd. Einde hoofdstraat moet aantrekkelijker gemaakt.
Ik woon niet lang genoeg in Hoogeveen om dit te kunnen beoordelen.

1.1 Kunt u hier een toelichting op geven?









Aanbod in de stad wordt steeds minder. Wil je iets anders of moderns kun je beter naar Zwolle.
Het is allemaal zo standaard. Je kunt nog geen kokkels kopen op de markt supermarkt of in de
viswinkel
Betaald parkeren
De superzaterdagen zijn een succes.
De Pulledagen verdienen een verbetering bij de invulling van de thema's.
De winkel waar ik altijd kwam, zijn er niet meer.
Doe er mijn bezoekjes en dan weer weg. Te weinig winkels voor mijn smaak ;-)
Door de bouw van die parkeergarage kun je haast niet bij de winkels komen
Door gezondheidsproblemen
Door het gemak van online winkelen kom ik minder vaak in de winkelstraat.
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Door verandering van de eigen omstandigheden (pensioen)
Dor prive situatie heb ik minder tijd ook zijn er in de hoofdstraat praktisch alleen nog maar
kleding winkels
Eerder was het fijn om alle dagen per fiets te winkelen in de Hoofdstraat. Nu alleen nog tot en
met woensdag. Jammer!!!
Er worden meer activiteiten georganiseerd
Er zijn meer activiteiten
Er zijn veel schoenenwinkels en ketens van grote bedrijven. Ik ben op zoek naar datgene wat niet
iedereen draagt en heeft
Geen sfeer
Geen sfeer, veel lege winkels, veel winkels met zelfde aanbod
Geen tijd en gezelligheid is weg
Geen werk meer
Gewoon omdat het gezellig is en ik vooral zomers graag een terrasje opzoek.
Heeft te maken met meer werkuren
Het is gewoon kaal en ongezellig
Het is veel lopen en het parkeren is veel te duur. Zuidwolde is dichter bij en heeft wel gratis
parkeren. Bovendien is de sfeer daar persoonlijker.
Het ontbreekt Hoogeveen aan kleine winkels met ieder hun eigen specialisme,
enkel landelijke ketens, een gemiste kans.
Ik ben erg druk, dus heb minder tijd. Wat ook meespeelt is dat er gezelligere centra zijn, de
cascade ervaar ik als een hindernis waar andere centra de ruimte benutten met terrasjes.
Ik ben meer online gaan kopen en ben minder nodig.
Ik ben niet zo gecharmeerd van het centrum. Te rommelig, auto, fietsen. Allemaal niet duidelijk.
Ik ben verhuist naar de weide en woon daar naast het winkelcentrum
Ik besteed veel tijd aan mijn studie en heb dus niet veel tijd om het stadscentrum te bezoeken.
Ik doe meer vrijwilligers werk,dus minder tijd om te winkelen,beter voor mijn portemonnee.
Ik ging vaak naar Emmen vanwege het winkelaanbod, maar dat is nu beter in Hoogeveen.
Ik had er geen tijd voor.
Ik heb nu minder tijd omdat ik werk.
Ik heb vrijdagavond meer tijd dan vorig jaar.
Ik vind het maar een saaie lange rechte straat vroeger toen je nog door de hoofdstraat kon rijden
vond in het persoonlijk mooier
Ik wandel elke week door het centrum
Ik woon in het centrum
Ik woon midden in het centrum maar loop nu nog vaker door de hoofdstraat
Ik woon nu in het centrum, logischerwijs dus ook vaker te vinden
Ik woon sinds 2014 weer in Hoogeveen
Ingewikkeld
Kleinschalig winkelen vind ik aantrekkelijker
Kom er alleen als ik iets nodig heb.
Kom er zelden meer om te winkelen. Te weinig tijd vooor en makkelijk online. En centrum niet
bruisend, ook geen reden om toch te gaan.
Kon er voor alles terecht. Wel jammer dat er nu zoveel leegstand komt
Koop niet zoveel spullen en daardoor ook niet zoveel in het centrum. In de zomer wel meer dan
in de winter, wel lekker op terras zitten.
Leegstand winkels, geen gevarieerd aanbod. Het centrum van Hoogeveen mist uitstraling. Geen
knusse pleintjes of hofjes. Op parkeerterreinen die op termijn verdwijnen geen stenen maar
plantsoentjes met speelplekken en/of terrasjes.
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Meer beschikbare tijd
Meer internetwinkel
Meer vrije tijd beschikbaar
Minder afwezig door vakanties
Minder interessant om te 'verpozen' op de hoofdstraat
Minder kinderen thuis, minder behoeften aan producten uit de hoofdstraat, behalve de
supermarktten en de verbeterde ontwikkelingen in Zuidwolde
Minder werk, dus meer tijd om naar de hoofdstraat te gaan
Moeten meer lopen van de dokter.
N.v.t.
Niet aantrekkelijk
Niet erg aantrekkelijk meer.
Omdat ik in hè centrum woon
Ongezellig, in toenemende mate: Lege panden en een met water gevulde krater waar het pand
van Pet stond.
Parkeergeld
Persoonlijke omstandigheden.
Het cenrum wordt steeds mooier dus daar heeft het niets mee te maken.
Sinds juni 2016 werk in niet meer in Hoogeveen, maar in Hardenberg
Sneller even naar toe gewandeld met baby.
Steeds minder winkels en parkeren wordt duurder
Steeds slechter gaan lopen.nu kan Ik alleen nog met de scootmobiel, ik voel me nog rijden en ben
er onzeker over, vandaar !
Veel leegstand, weinig interessante winkels
Veel lege winkels, aanbod is beperkt. ik winkel anders, gerichter en vaker via internet
Vind het niet gezellig,veel te lang centrum,en het fietsen moet kunnen ,vind ik
Voor huishoudelijke boodschappen.
En voor werklunches.
Vorig jaar hier komen wonen
Was woonachtig in Hollandscheveld en sinds een jaar in Hoogeveen
We (echtgenote en ik) wonen nu hartje centrum.
We woonden voorheen in het centrum. We wonen nu in Tiendeveen.
Wekelijks naar de markt
Wij wonen sinds vorig jaar in het centrum.
Winkel in het algemeen minder vaak
Wonen 200 meter van het centrum.
Wonen sinds 5 jaar in het centrum
Woon pas sinds 2015 weer in Hoogeveen
Zie bovenstaande
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2 Welke voorzieningen mist u in Hoogeveen om vaker in het
stadscentrum te winkelen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alles voor de keuken
Apple artikelen
Automaterialen
Berska en primark
Betere merkwinkels
Bijzondere winkels zoals leder,boeken etc
Biologisch delicatesse
Bloom,Art, Oilily, kinderwinkel, kinderboekwinkel, Monsoon boutiques
Boetiekjes
Boetiekjes met leuke kleding
Coffeeshop
Creatieve winkel
De oude winkels van voor 8 jaar terug
Delicatesse winkels
Dolcis
Een goede boekhandel (2x)
Een warenhuis of Primark o.i.d.
Glaswerk en serviezen en dergelijke artikelen
Goede kledingzaken
Groentewinkel in centrum oa
H&M Heren, Mediamarkt/Coolblue
Handwerk zaak
Hardware store
Kado winkel of kunst winkel en niet de doorsnee winkeltjes
Kado winkel, betaalbaar
Kamera express coolbleu media markt dit soort winkels
KEUKENARTIKELEN
Keukeninventaris winkel
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Kleine speciaalzaakjes
Kleinere speciaalzaken
Kleinschalige speciaalwinkels
Koffie/thee speciaalzak
Kookwinkel, (merk)kinderkledingwinkel
Kwalitatief hoogwaardige producten
Lampenspeciaal zaak
Leuke, kleine boutiekjes
Lifestyl winkels
Luxere segment alles sectoren
Mango, Bershka, Zara
Mannen winkels
Marqt
Media markt
Media Markt, groot warenhuis
Media zoals bv plato
MediaMarkt, Coolblue, Primark
Merkkleding winkels
Primark (2x)
Primarkt
Serviesgoed en pannen
Speciaalzaken
Starbucks
Stoffenzaak
V&d achting, meerdere winkels in 1
Vila, Chasin en overige kledingwinkels voor mannen
VISWINKEL
Warenhuis
Winkel met accessoires
Winkels om lekker te struinen
Winkels voor vlotte oudere jongeren!!
Zara, Bershka etc. Het zijn nu voornamelijk winkels gericht op de oudere
generatie.
Zoiets als V & D
(Boven) regionale uitstraling door kneuterige organisatoren. Er is meer promotie
voor de organisatoren/stadsmanagement don voor uitstraling
Aankleiding hoofdstraat, meer groen, wandelppromenade
Afgesloten pleinen
Als men bv de vrije ruimte in de hoofdstraat gaat gebruiken voor diverse kiosken
en of eet zaakjes en/of terrasjes komt er wat leven in de brouwerij
Betere restaurants
Co
Compactheid kan stukken beter
De kleinere lokale ondernemers die een ander assortiment hebben dan de grote
landelijke ondernemers
De niet grote winkelketens
Diversiteit van winkels
Een bowlingcentrum.
Een complete winkelstraat, een breed aanbod
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Een echte trekker/attractie
Een gezellig centrum
Een gezellig centrum plein, grote kans gemist met opheffing C PET
Een goed fietsverbinding in het centrum om vanaf het Kruis naar de
Tamboerpassage te kunnen ,en niet zoals nu achter de Hoofdstraat over de
parkeerplaatsen te hoeven slingeren (donderdag t/m Zaterdag
Een leuk gezellig plein met horeca
Een winkel of gelegenheid waar je je kinderen meee naartoe kunt nemen.
Fatsoenlijke en vooral gratis parkeerplaatsen! En geen dure garage! Flauwekul...
dat houd mensen weg!
Fietsverbod in de hoofdstraat
Geen voorziening, maar de sfeer ontbreekt in het centrum
Gezellige aankleding in de Hoofdstraat, b.v. d.m.v. meer bomen, meer terrassen
met groen.
Gezellige straatjes, dat heb je wel in andere plaatsen zoals Meppel
Gezelligheid (2x)
Gezelligheid in de winkelstraat, postkantoorvis leuk maar niet in de winkelstraat,
Gezelligheid teweining terrasen en de aankleding van de hoofdstraat , mijn
inziens is de hhodstraat telang
Gezelligheid, leuke winkels en gezellige horecagelegenheden, activiteiten
Gratis parkeren (5x)
Groen, schaduw, bomen
Hotel
Indeling centrum, meer pleintjes
Infrastructuur herstellen
KFC (2x)
Kinderkledingwinkel
Kleine boetiekjes/bijzondere winkeltjes
Kleine boutiques, maar ik besef dat veel Hoogeveners daar niet willen winkelen.
Kleine winkeltjes naast de grote merkketens
Kleinere aparte winkels, het allemaal zo groot en veel van hetzelfde
Leegloop
Leuke winkel voor kadootjes voor jong tot oud.
Live muziek zoals straatmuzikanten
Meer boetiekjes, tweedehands platen- en (strip)boekenwinkels, aparte winkels
met bijvoorbeeld pop-up boeken, aparte stijl. Lunchroom in Drentse huiskamer
stijl, bijvoorbeeld. Iets aparts. Er is nu vooral veel van het landelijke aanbod.
Meer diversiteit
Meer diversiteit in de restaurants
Meer gelegenheden om je fiets te parkeren bij supermarkten zoals lidl en
nettorama
Meer leuke winkels aan de schutstraat
Meer mensen, nu is de straat vaak leeg
Meer openbaar vervoer
Meer sfeervolle terrasjes. Nu kaalheid niet sfeervol
Meer terrassen
Museum ed
Muziek
Muziekjes op straat
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Openbaar toilet
Openbaar toilet, pinautomaten niet alleen aan 1 zijde van het centrum.
Openingstijden tijden
Optreden handhaving tegen fietsers
Outdoor, mooie schoenen, landelijke meubels, originele horeca(nu kan je overal
min of meer dezelfde dingen eten) beetje meer sjeu is welkom!
Pin automaat hoofdstraat noord
Rolstoel toegankelijkheid van sommige winkels
Scheiding tussen fietsers en voetgangers
Sfeer (2x)
Sfeer en een gevarieerder winkelaanbod
Sfeer, rumoerigheid gezelligheid
Supermarkt
Terrassen
Toiletten
Variatie in winkelaanbod
Vrij parkeren
VRIJ PARKEREN
Vrij parkeren tot 10 uur en vroege vogel akties net als vrtoeger in
Heerhugowaard.
Waar kleine kinderen kunnen spelen.
Wc
Wetshandhavers
Winkel met leuke woonaccessoires
Winkels met bijzondere dingen
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U staat momenteel voor een groep Hoogeveense ondernemers winkeliers en de gemeente.

3. U mag spontaan een compliment (top) of een aandachtspunt (tip) geven.
Wat zegt u?
28% = Ik zeg niets

TOP:





































Aanbod
Action
Activiteiten in het centrum
Al jaren blij met fietsbrug verbinding, schut Hoogeveen.
Als organisator van de korendag moet ik ondernemers een kompliment geven voor hun
bereidwilligheid
Altijd prachtig gezicht als de kersenbloesem in bloei staat
Bentickspark ( nog niet af, oude atletiekbaan
Blauwe parkeervakken
Blijf wakker met elkaar en ga door. Stilstaan is achteruitgang.
BLOEIENDE BOMEN
Bloeiende bomen en modespektakel binnenkort
Cascade Blijft mooi
Cascade run is een goed evenement voor hgv
Centrum is flink verbeterd en aantrekkelijker geworden
Centrum, winkeliers organiseren leuke dingen, HHB MSH, Helloween ed.
Centrumevenementen
Centrummanagement
Compliment voor de vele dingen die worden georganiseerd.
Dat er voor gezorgd wordt dat de winkelstraat niet een verpauperde indruk maakt doordat
etalages van lege winkels worden ingericht
Dat er zoveel wordt gedaan om het aantrekkelijk te maken
Dat ze er nog zijn
De activiteiten die over het algemeen gehouden worden zijn zeer aantrekkelijk voor mensen
uit Hoogeveen en van daarbuiten
De bilbliotheek is heel actief voor kinderen, dat is belangrijk een top waard
De gezelligheid met alle terrassen op
De Hoofdstraat ziet er netjes uit.
De prachtige bloesem
Doen goed hun best!
Doen hun best
Een aantal ondernemers zeer betrokken bij lokale aangelegenheden vooral hr Offerein verdient
een pluim!
Eindelijk een supermarkt open naast de jumbo in zuidwolde
Enthousiasme waarmee nieuwe initiatieven worden ontplooid door ondernemers en gemeente
Er gebeurd meer dan vroeger
Er is al veel ten goede verbeterd en we mogen trots op Hoogeveen zijn
Er is veel goeds ondernomen de laatste jaren in Hoogeveen
Er wordt veel georganiseerd in het centrum
Er wordt veel gezamenlijk georganiseerd
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Evenementen die georganiseerd worden
Fantastisch
Gemeente is actief in het centrum
Gezamelijk organiseren van activiteiten
Gezellig
Gezellige markt en terrasjes
Goed ondernemerschap,goed niveau MKB
Goed winkelcentrum
Goede horeca
Het Kruis is schitterend
Het stadscentrum is gezellig.
Het terugbrengen van wat kleurrijke panden, en evenementen
Hoogeveen Culinair is een topevenement
Initiatieven
Jullie doen je best
Jullie zijn altijd keihard aan het werk om het er netjes uit te laten zien en sfeer te creëeren.
Klantvriendelijkheid
Lekker verscheiden winkelaanbod, niets mis mee!
Leuk winkelaanbod
Meer activiteiten in centrum, brengt meer gezelligheid
Meer gezelligheid aanbieden
Netheid
Ondernemers hebben veel goede activiteiten
Parkeergelegenheid
Parkeergelegenheid goed bereikbaar
Postkantoor
Prachtige bloeiende bomen
Prima centrum met overwegend goed aanbod
Starters in Business
Steeds meer activiteiten
Steeds meer leven in de brouwerij
Terassen
Terassen horeca
The Kitchen
Trots zijn op het centrum
Uitgebreid winkelaanbod
Vaak muziek
Variatie, veel voor smalle portemonnee
Veel eensgezindheid onder de winkeliers/ondernemers
Veel evenementen
Veelzijdige winkels
Veelzijdigheid winkelbestand
Wat een uitdagend centrum
Wethouder
Wie om 8.oo of 8.30 open is heeft mij als klant
Wordt veel georganiseerd laatste jaren
Zeer klantviendelijk personeel en aandacht voor wat de klant wil.
Ziekenuis
Ziet er netjes verzorgd uit
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Ziet er spring levend, wisselend uit
Zo doorgaan

TIP:




































Aandacht voor de kwaliteit van de fietspaden
Als we zo doorgaan met internet verkoop mis je je inkomen uit winkels dus geen internet sits
meer.Meer reclame met je moet het voelen en zien niet gezien geen koop
AUB de tamboerpassage dicht en vorm samen één gezelligcentrum
Begin kinderen op school te leren hoe om met geld om te gaan
Bekijk het winkelgebied Hoofdstraat/Schutstraat eens opnieuw, laat het kanaal terugkomen met
gezellige terrassen en maak het winkelgebied compacter en niet een lange straat zoals de
Hoofdstraat nu is
Bestrating glad in de winter
Betere aankleding van de winkelstraat en heel belangrijk is het weren van fietsers
Betere handhaving
Betere verspreiding over het centrum van horeca en winkels
Betrek de van Echtenstraat meer bij hoofdstraat
Betrek elkaar meer bij ludieke acties zoals bij klok en plaizier
Controle op fietsen. Op de gevels van de nog bestaande oude panden een bord met waarvoor
het pand vroeger gebruikt werd of andere wetenswaardigheden
Dat er meer wordt gedaan in het centrum op zondag.
De aankleding hoofdstraat kan beter iets intiemer maken
De Cascade 'mist iets'
De pulledagen meercentreren tussen tamboerplein en in de dekkerspassage en rondom de
waterpartij hoofdstraat Noord. Niks meer in de schtustraat houden, alles is/ligt veel te ver
uitelkaar n
Deskundigheid
Doe wat aan de leegstand ? ,!
Doe wat met de lege winkels zoals raamposters etc
Door leeg stand winkels proberen te centreren
Draaiorgel, gezelligheid op de hoofdstraat
Duidelijkheid over fietsen in de Hoofdstraat
Een fetspad over de Hoofdstraat zou fijn zijn! Schept duidelijkheid en zorgt dat mensen eerder op
de fiets naar de stad gaan Nu mag het maar op 3 dagen Een fietsstrook aanleggen moet goed
kunnen lijkt me En... Zorg voor gratis parkeren! Die garage was niet nodig en er verdwijnen
steeds meer vrije en halfuur plekken (mauritsplein was mooi alternatief om gratis te parkeren en
de half uur plekjes verdwijnen ook steeds meer) dit houdt mensen tegen om moeite te doen om
naar de stad te gaan!
Er is erg veel horeca
Fietsen in de hoofdstraat
Fietsoverlast
Ga allemaal open op de specifieke koopzondagen!!
Ga gelijk open en dicht. Zo rommelig.
Gebruik de zaterdag ipv zondag voor activiteiten.
Geen fietsen op de hoofdstraat
Geen fietsers in de hoofdstraat
Gemeente laat de Tamboerpassage met rust
Gemeente moet meer in vooroverleg met ondernemers en bewoners
Gezamenlijk open op bijvoorbeeld extra koopavonden en koopzondag
9













































Graag een jaarlijkse kerstmarkt met leuke attracties
Gratis of goedkoper parkeren
Gratis parkeren zorg mi voor veel extra bezoekers
Gratis parkeren, betere inrichting parkeerterreinen
Groenere/ duurzamere ondernemers
Helemaal niet meer fietsen door de hoofdstraat.De Hoofdstraat een rookvrije zone maken.
Het betaalt parkeren is erg duur.
Het ijsplein moet terug komen op de hoofdstraat in december
Het moet aantrekkelijk worden, langerr in het centrum te blijven.
Het zou handig zijn vooral voor mensen van buitenaf om op strategische punten vanaf de
parkeerterreinen een plattegrond met winkeloverzicht te plaatsen (gesorteerd op soort winkel
b.v. kleding, elektronica, horeca,etc.)
Hoogeveen ga met de tijd mee
Hou de gezelligheid vast en probeert de gezelligheidsgebied uit te breiden. Waar veel mensen
zijn wordt het automatisch gezellig.
Houd de Hoofdstraat begaanbaar ook voor de minder validen
Houd het aanbod divers
Houd het gezellig door leegstand te voorkomen.
Houd in de Hoofdstraat de lege winkels aangekleed!!! Geen lelijke donkere panden gaarne..
Houdt de blindenstroken beter vrij
Houdt de huidige parkeerplaatsen in werking
Iets doen aan leegstaande panden
Iets meer leven in het centrum
Ik kan na 20.00 uur bij hoofdstraat-schutstraat geen kopje koffie meer kopen (behalve
vrijdagavond)
Indikking winkelstraat
Inrichting van de hoofdsraat verbeteren: opdelen in themavelden, zodat de hoofdstraat
spannender wordt
Investeer in de Tamboerpassage i.p.v. slopen
Kanaal terug id hoofdstraat
KPN
Kwaliteit fietspaden
Kwaliteitswinkels in het hogere segment
Laat alle regels op openingstijden los.
Laat de kneuterigheid en zelfgenoegzaamheid achter je!
Laat de stad groeien maak je meer kans op grote winkel kettens en een fatsoenlijk ziekenhuis
Laat de winkels weer terug komen, die er 8 jaar geleden er nog stonden
Leegstand aanpakken
Lege winkels vullen
Lelijke 'cascade' verwijderen en meer intieme gezellige sfeer scheppen.
Leuk dat er dingen georganiseerd worden
Luister beter naar de burgers
Luister naar de mensen in de gemeente waar er vraag naar is
Maak de kerk naast het Postkantoor rendabel voor horeca en evenementen
Maak een haven in het centrum en trek een paar oude kanalen open, maak bruggen aan begin
en eind hoofdstraat
Maak het stadscentrum compacter
Maak het van Echtenplein autovrij en plaats terrassen
Maakt het centrum compacter
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Markt weg van de Hoofdstraat
Meer blauwe parkeervakken
Meer centreren
Meer eenheid
Meer enthousiastme en originaliteit in presentatie
Meer gezelligheid en vriendelijker personeel
Meer groen , groen bakken aanvullen
Meer leuke kledingwinkels openen
Meer leven in de brouwerij
Meer levendigheid op zondag
Meer onder nemen
Meer terrasjes en bars bij elkaar
Meer variatie in het winkel aanbod b.v. een kook winkel
Meer vermenging van horeca en winkels op de hoofdstraat.
Meer vernieuwing, uitdaging in de winkel
Met elkaar actief bezig zijn om de lege panden vol te houden eventueel met pop-up winkels
Minder fanfare meer bandjes op feestdagen
Minder winkels van grote ketens, meer kleine specifieke winkels
Muziekoptredens
Neem eens een kijkje in Meppel en doe ideeën op voor sfeer en horecasamenwerking
Netto Rama
Niet alleen richten op kinderen of juist ouderen.
Niet fietsen in de hoofdstraat
Niet zo' n behouden inkoop qua kleding
Nieuw zwembad, meer woningen in het centrum, niet alleen appartementen)
Optreden tegen fietsers op dagen dat het niet is toegestaan
Organiseer meer eetfestivals
Organiseer meer met elkaar, versterk elkaar
Parkeren goedkoper maken
Plein op de kruising hoofdstraat/Kerkstraat inrichten voor terrasse. Maakt het overzichtelijk en
gezellig.
Probeer als winkeliers wat vaker de krachten te bundelen in plaats van elkaar voornamelijk zien
als concurrenten. Dit is niet per se noodzakelijk, maar het zou de sfeer meer bevorderen.
Probeer Bristol in een begane grond pand te krijgen, bv waar Duthler zat, de Bristolverdieping
kan dan omgebouwt tot appartementen en er is weer een leeg winkelpand minder
Probeer de leegstaande panden op te vullen met een leuke etalage. Dat oogt een stuk gezelliger.
Probeer de winkels gevuld te krijgen, breder aanbod
Probeer leegstaande panden tijdelijk een alternatieve functie te geven
Regel hoofdstraat verkeeeer beter, fietsen scooters etc gevaar voor - m.n oudereRegel parkeren met parkeerschijf langs Schutstraat
Rode strook realiseren voor fietsers in de hoofdstraat
Rolstoel toegankelijkheid van alle winkels
Ruimere opzet.
Rust brengen met betreft bebouwing in het centrum van Hoogeveen is belangrijk kijk eens naar
Elim en Nieuwlande
Samen weking
Schiet op met de nieuwbouw op de plaats van Pet.
Sfeer winkelstraat
Snelheid waarmee sommig scootmobiels door de hoofdstraat gaan is onverantwoord
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Sommige gevelborden met de naam van het bedrijf zijn echt uit de tijd of zien er niet meer fris
uit. Die mogen wel vervangen worden.
Specifieke winkels porselein, lamoen etc.
Steek allemaal je hoofd boven het maaiveld uit en onderneem echt leuke dingen
Stem meer af met activiteiten in wijken en buurten of bied gecombineerde PR aan
Stop. Het fietsen in de hoofdstraat , zelf brommers rijden er door
Terrassen aanpassen .....soms over het looppad
Veel leegstand
Veel winkels onderscheiden zich niet
Vergeet de tieners niet, organiseer iets wat betaalbaar is.
Vermaak voor kinderen in Hoofdstraat. Gewoon een speeltuin bijvoorbeeld met bankjes.
Vernieuwing kijk naar grote steden
Vloerbedekking zeer slecht en gevaarlijk,ligt op vele plekken los
Vul de leeg staande panden z.s.m. desnoods met tijdelijk reclame uiting van een vereniging enz.
Waarom geen gezellige zitjes
Wees alert op kwaliteit van het centrum
Wees autenthiek, onderscheidt je
Werk samen, dan kom je tot veel meer.
Winkels zaterdag tot 18.00 uur open. Fijner als je lekker op een terrasje zit; wordt het niet zo leeg
ineens op de Hoofdstraat.
Word minder afhankelijk van de grootwinkelbedrijven
Word wakker, luister naar de consument
Zie punt 2
ZITBANKEN
Zo'n mooie hoofdstraat maar weinig leuke terrasjes aan het water
Zorg dat de leegstaande winkelpanden zo snel mogelijk weer ingericht worden
Zorg dat het centrum gaat leven meer sfeer! Als ik het voor het zeggen had ging die lelijke
cascade er uit en werd het hoogeveensche kanaal aangesloten dwars door het centrum
Zorg dat het parkeren gratis word
Zorg dat het parkeren gratis wordt, dan komen mensen sneller naar de winkel ipv online kopen
Zorg veer meer activiteit
Zorg voor een verplaatsing van winkels zodat het centrum compacter en aantrekkelijker wordt.
Dit moeten de ondernemers doen met de gemeente hooguit in een ondersteunende rol.
Zorg voor klantvriendelijkheid en aandacht voor de klant.
Zorg voor minder leegstand,
Zorg voor rustiger straatbeeld
Zorg voor vernieuwende activiteiten in het centrum.
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