
PROGRAMMA 
dinsdag
1 september
19.30 - 20.30 uur

Digitale startbijeenkomst van de Maand van de Markt
Samen met wethouder Harry van Rooijen starten we de Maand van de Markt feestelijk op 1 september. Volg de bijeenkomst via 

de website en hoor meer over de aanleiding en het doel van het project, het programma en het beoogde resultaat. Kijk de digitale 

aftrap terug op de website www.marktsint-oedenrode.nl

dinsdag
1 september

Livegang website
Je kunt jouw ideeën delen door:

- de enquête in te vullen

- de ontwerpkrant te downloaden en te uploaden

- digitale bijeenkomsten bij te wonen en/of terug te kijken.

Kijk op www.marktsint-oedenrode.nl voor meer informatie.

De hele maand 
september

Bierviltjes bij horeca Markt 
De hele maand september worden bij de horeca aan de Markt bierviltjes 

gebruikt waarop gebruikers van het plein hun dromen, wensen of ideeën 

kunnen opschrijven. Je kunt je bierviltje inleveren bij het horecapersoneel.

woensdag
2 september

Ontwerpkrant via DeMooiRooiKrant  
In de ontwerpkrant nodigen we gebruikers van het plein uit om hun ideale 

plein te tekenen of te beschrijven aan de hand van verschillende vragen 

en opdrachten. Deze wordt als bijlage verspreid in DeMooiRooiKrant van 

2 september.

De hele maand 
september

Vragen via Instagram  
Op drie momenten in de maand stellen we onze volgers een specifieke 

vraag. Zij kunnen hierop reageren met een foto en uitleg. 

www.marktsint-oedenrode.nl

maandag
7 september
19.30 - 21.30 uur

Themasessies 1
19.30-20.15 uur:

1. Duurzaamheid en klimaat: hoe kan de Markt bijdragen aan een duurzaam en klimaatbestendig Sint-  

Oedenrode?

2. Verkeer en parkeren: welke rol krijgt het verkeer en parkeren op de toekomstige Markt?

20.45 – 21.30 uur:

3. Ontmoeten en verblijven: hoe kan de inrichting van de Markt bijdragen aan de behoefte om te ontmoeten en  

verblijven in het centrum van Sint-Oedenrode? 

4. Dagelijks gebruik & evenementen: hoe kan de Markt ruimte bieden voor evenementen en tegelijk aantrekkelijk  

zijn als er niks wordt georganiseerd? 

Tijdens de themasessies gaan we met gebruikers van de Markt en experts dieper in gesprek over bovenstaande thema’s en 

bijbehorende hoofdvraag. Schrijf je vooraf in via de website (maximaal 10 deelnemers per sessie, bij meer inschrijvingen krijg je 

bericht of je wel of niet hierbij aanwezig kunt zijn).

Locatie: Bestuurscentrum Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1, Sint-Oedenrode.



PROGRAMMA 

De hele maand 
september

Ideeënkar passage apotheek/bibliotheek
Bij de ideeënkar (Markt 30) kun je op een zelfgekozen moment jouw 

ideeën, wensen en zorgen met ons delen voor het toekomstige marktplein. 

Ook kun je hier jouw ontwerpkrant inleveren. 

vrijdag
11 september
8.30 - 11.30 uur

De hele maand 
september

Kraampje weekmarkt 
Bezoekers kunnen hier fysiek met het projectteam in gesprek over hun 

ideeën, wensen en zorgen voor de toekomstige Markt. 

Ansichtkaart Odendael
Op de ansichtkaart kunnen de bewoners van Odendael hun wensen en 

zorgen met ons delen. 

maandag
14 september
19.30 - 21.00 uur

Digitale debatavond 
Tijdens de interactieve debatavond leggen we deelnemers graag verschillende vragen en dilemma’s voor. Speciale gasten van de 

avond zijn wethouder Harry van Rooijen en Rijksbouwmeester Floris Alkemade. 

Ga naar www.marktsint-oedenrode.nl om mee te doen met de digitale debatavond.

woensdag
23 september
19.30 - 21.30 uur

Themasessies 2 
19.30 – 20.15 uur:

1. Duurzaamheid en klimaat: hoe kan de Markt bijdragen aan een duurzaam en klimaatbestendig    

Sint-Oedenrode?

2. Dagelijks gebruik en evenementen: hoe kan de Markt ruimte bieden voor evenemente en tegelijk    

aantrekkelijk zijn als er niks wordt georganiseerd?

20.45 – 21.30 uur:

3. Verkeer en parkeren: welke rol krijgt het verkeer en parkeren op de toekomstige Markt?

4. Ontmoeten en verblijven: hoe kan de inrichting van de Markt bijdragen aan de behoefte om te    

ontmoeten en verblijven in het centrum van Sint-Oedenrode?

Tijdens de themasessies gaan we met gebruikers van de Markt en experts dieper in gesprek over bovenstaande thema’s en 

bijbehorende hoofdvraag. Schrijf je vooraf in via de website (maximaal 10 deelnemers per sessie, bij meer inschrijvingen krijg je 

bericht of je wel of niet hierbij aanwezig kunt zijn).

Locatie: Bestuurscentrum Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1, Sint-Oedenrode.

vrijdag
25 september
8.30 - 11.30 uur

Kraampje weekmarkt 
Bezoekers kunnen hier fysiek met ons in gesprek over hun ideeën, wensen en zorgen voor de toekomstige Markt. 

woensdag
30 september
19.30 - 20.30 uur

Digitale afsluiting van de Maand van de Markt  
Op 30 september sluiten we de Maand van de Markt af en blikken we terug op de resultaten. Tevens lichten we het 

vervolg toe en vertellen we wanneer we bij je terugkomen met de eerste ideeën.

Kijk op www.marktsint-oedenrode.nl voor meer informatie.

www.marktsint-oedenrode.nl


