
Resultaten bewonersenquête: Een onvoldoende voor het centrum 

Eind 2019 is een online vragenlijst uitgezet onder de inwoners van Someren. Dit onderzoek is 

inhoudelijk vorm gegeven door Seinpost/ZKA en Kragten. De uitvoering lag in handen van 

TopOnderzoek. Hiermee kregen inwoners de mogelijkheid hun mening te geven over 

verschillende onderdelen van het centrum van Someren-kern. De inwoners werd onder meer 

gevraagd waarvoor ze het centrum gebruiken, welke verbeterpunten zij zien maar ook wat ze 

goed vinden aan het centrum. De respons was met 427 ingevulde vragenlijsten zeer groot. Het 

onderzoek heeft veel waardevolle reacties en inzichten opgeleverd.  

Een belangrijke bevinding is dat het centrum vooral functioneel wordt gebruikt. Veel inwoners 

komen er regelmatig, maar de verblijfsduur is kort. Het zal niemand verbazen dat vooral de 

supermarkten als belangrijkste redenen worden genoemd voor een bezoek aan het centrum. 

Veel winkelbezoek is doelgericht. Of in de woorden van een 32-jarige respondent: “In Asten stap 

ik veel sneller een winkel binnen om rond te kijken, in Someren alleen als ik er moet zijn. De 

drempel is hoog om binnen te stappen, 'gesloten' panden”. 

Ook uit de rapportcijfers komt het beeld van een functioneel centrum met weinig aanleidingen 

tot langverblijf en ontmoeten naar voren. Gemiddeld geven de respondenten het centrum een 

rapportcijfer 5,2. Hierbij zijn jongeren en respondenten woonachtig buiten Someren-kern iets 

positiever. De onderlinge verschillenden zijn echter klein. Meer ingezoomd op specifieke 

onderdelen van het centrum, dan valt op dat men vooral negatief is over de netheid, sfeer, 

uitstraling en aanwezigheid van groen. Hier ligt dus duidelijk een opgave. Ook de 

verkeersveiligheid wordt genoemd als problematisch, waarbij vooral ouderen problemen 

ervaren op dat terrein. Dit is een belangrijke bevinding om mee te nemen in het vervolgtraject. 

Desondanks worden er ook enkele positieve punten benoemd. De keuze aan retail en horeca, 

de bereikbaarheid en parkeergelegenheid worden met een voldoende beoordeeld. 

Bij de aanbevelingen wordt vooral het Wilhelminaplein vaak genoemd als optie waar veel meer 

mee gedaan kan worden dan dat nu het geval is. Zoals een 29-inwoner van Someren het 

omschrijft: “Het centrum is te verspreid. Het zou fijner zijn als de winkels meer bij elkaar liggen 



zodat het knusser oogt en de evenementen niet te ver uit elkaar liggen. Het is jammer dat er 

niet meer gebruik wordt gemaakt van het Wilhelminaplein.” 

De resultaten laten duidelijk zien dat er werk aan de winkel is. De vragenlijst is onderdeel van 

een breder traject met als doel het creëren van een levendig, vitaal en sfeervol dorpshart. De 

stem en de wensen van de inwoners zijn hierbij essentieel. Bij dezen willen we dan ook de 

respondenten bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Tijdens de dorpsconferenties 

krijgen inwoners de mogelijkheid om verder door te praten over de herontwikkeling van het 

centrum.  


