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De Markt in Sint-Oedenrode is toe aan een nieuwe inrichting. Een nieuw 

ontwerp dat past bij de behoeften van deze tijd, de bestaande kwaliteiten en 

rijke historie van het plein. Hoe het plein er in de toekomst uit kan zien, vragen 

we ook graag aan jou. 

Op woensdag 1 september is de Maand van de Markt gestart. De hele maand 

september nodigen we alle gebruikers van het plein uit om hun dromen en 

ideeën voor het toekomstige marktplein te delen. De oogst van de Maand van 

de Markt wordt verzameld in een oogstboek en vertaald naar verschillende 

ontwerpscenario’s.

Wethouder van Rooijen: “De Markt, de ‘huiskamer’ van Sint-Oedenrode, is 

eigenlijk van en voor iedereen; daarom willen we in deze maand van veel 

inwoners en ondernemers horen wat ze belangrijk vinden en welke ideeën ze 

hebben voor het toekomstige plein. Er is een zeer gevarieerd en Corona-proof 

programma met voor ieder wat wils. Deze Maand van de Markt is vooral 

bedoeld om ideeën op te halen, binnen enkele randvoorwaarden. Dus, laat je 

horen!”. 

We zijn benieuwd naar jouw ideeën. Denk 
met ons mee en vul de ontwerpkrant in 
of ontmoet ons (online) bij één van de 
activiteiten. Zo maken we samen van het 
plein een nog mooiere plek waar iedereen 
graag komt en verblijft.



    

ZO WERKT HET
Waarom een nieuw ontwerp voor de Markt?
In opdracht van gemeente Meierijstad werken wij, Spacevalue en tlu 

landschapsarchitecten, aan een nieuw ontwerp voor de Markt. Er liggen 

kansen om het plein nog mooier te maken. De huidige inrichting is over het 

algemeen verouderd en het plein wordt nu vooral gebruikt als parkeerplaats. 

Tijd om na te denken over een andere inrichting om het plein nog prettiger, 

levendiger en duurzamer te maken.

Zo werkt de ontwerpkrant
In deze ontwerpkrant nodigen we je aan de hand van verschillende vragen 

en beelden uit om jouw ideale inrichting van de Markt in Sint-Oedenrode 

te beschrijven. Stel, het is zaterdagmiddag en je besluit alleen of samen 

met iemand anders het nieuwe marktplein te bezoeken. Wat ga je er doen? 

Hoe kom je er? Wat zie je om je heen? Welke uitstraling heeft het nieuwe 

plein? Beantwoord de vragen en visualiseer jouw ideeën en dromen voor het 

toekomstige marktplein met een tekening of tekst op de plattegrond. 

Waar kan ik mijn ingevulde ontwerpkrant 
inleveren?
Heb je de ontwerpkrant ingevuld? Deze kun je op twee manieren inleveren 

voor het einde van de maand. Je kunt de krant in de daarvoor bestemde 

brievenbus stoppen van de ideeënkar in de passage bij de apotheek en 

bibliotheek (Markt 30). Een andere mogelijkheid is om een foto te maken van 

iedere pagina van je ontwerpkrant. Die foto’s kun je vervolgens uploaden op 

de homepagina van onze website www.marktsint-oedenrode.nl

RANDVOORWAARDEN
Het nieuwe ontwerp van de Markt maken we graag op basis van de inbreng 

en ideeën van bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) 

organisaties. Voor het ontwerp geldt een aantal ambities en randvoorwaarden, 

meegegeven door het gemeentebestuur. De kernbegrippen van de ambities zijn 

‘toekomst, duurzaam, levendig en leefbaar’. De onderstaande randvoorwaarden 

zijn gebaseerd op eerder genomen besluiten door de gemeenteraad.

1. Het huidige gebruik van de Markt en de bestaande evenementen 

blijven mogelijk. 

2. Bij de herinrichting dient rekening te worden gehouden met het huidi-

ge beleid voor terrassen.

3. De Markt behoudt zijn verkeersfunctie. De winkels en horeca blijven 

bereikbaar voor bevoorrading. 

4. Parkeren op de Markt blijft mogelijk. Door verplaatsing van de Albert 

Heijn en de aanleg van zo’n 60 parkeerplekken voor langparkeren bij 

de Neul kan het aantal parkeerplaatsen worden verminderd met cir-

ca 60 stuks. Bij de nieuwe locatie van Albert Heijn wordt een nieuwe 

parkeervoorziening aangelegd.

5. De Markt moet voor iedereen goed toegankelijk zijn en er moeten 

goede en voldoende voorzieningen voor fietsers worden aangebracht. 

6. De bomen op de Markt zijn beeldbepalend. Een aantal is aange-

merkt als monumentaal. Gekapte bomen moeten worden vervangen 

en bestaande bomen krijgen een groeiplaatsverbetering. Bij keuze en 

locatie van de nieuwe bomen is de toekomstwaarde het uitgangs-

punt. Dat betekent een goede standplaats, zodat de bomen bestand 

zijn tegen klimaatverandering. 

7. De Markt heeft de status ‘beschermd dorpsgezicht’. Dat betekent 

dat er bij de herinrichting oog voor de historie moet blijven en geen 

afbreuk aan het beeld van de gebouwen mag plaatsvinden. 

8. De openbare ruimte dient goed te onderhouden zijn.  

9. De herinrichting van de Markt moet binnen het beschikbaar gestelde 

budget worden uitgevoerd.



Stel, het is zaterdagmiddag en je besluit 
alleen of met iemand anders een bezoek te 
brengen aan de heringerichte Markt. 

AAN DE SLAG!
Welke sfeer zou je prettig vinden op de 
toekomstige Markt?
(Kruis maximaal drie beelden aan)

Wat spreekt je aan in het beeld/de beelden die je hebt gekozen? 



    

Hoe bereik je het toekomstige plein? 

(Kruis de juiste antwoord(en) aan. Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 F Lopend
 F Fietsend
 F Met het openbaar vervoer
 F Met de auto  
 F Anders, namelijk: 

Wat wil je in de toekomst op het plein 
bezoeken?

(Kruis de juiste antwoord(en) aan. Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 F De weekmarkt
 F Winkels voor dagelijkse boodschappen
 F Speciaalzaken, zoals de juwelier, bloemist of kledingzaken
 F Horeca en terrasjes
 F De jaarlijkse grote evenementen, zoals de kermis
 F Voorzieningen, zoals de bibliotheek of apotheek
 F Het plein zelf
 F Iets anders, namelijk:

A

F

ONTWERP JOUW IDEALE PLEIN
We gaan nu verder met de inrichting van het plein. 
Op de volgende pagina zie je de plattegrond van de 
huidige Markt. Teken of beschrijf hierop, met behulp van 
onderstaande symbolen, jouw ideale toekomstige plein.

Geef alles wat jij belangrijk vindt een plekje op 
de plattegrond. Daarbij mag je ook onderdelen 
achterwege laten. Houd in je ontwerp wel rekening met 
de randvoorwaarden.

Waar rijdt de auto?

Waar parkeert de auto?

Waar fietst de fietser?

Waar parkeert de fietser?

Waar bevinden zich de terrassen?

Wat gebeurt er met de kiosk?

Water
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Anders, namelijk:
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In dit laatste onderdeel vragen we je mee te 
denken over de duurzame inrichting van de 
Markt. Eén van de ambities is dat het plein 
duurzaam en klimaatbestendig wordt ingericht. 
Dit betekent dat het plein bijvoorbeeld beter 
bestand wordt tegen extreme neerslag en hitte.  

DUURZAAM

Welke maatregelen zou je hiervoor 
toepassen op het toekomstige plein?

(Omschrijf in maximaal drie steekwoorden)

Wat is jouw droom voor de Markt?

(Omschrijf in maximaal drie steekwoorden)

DROOM

Bedankt voor het invullen van de vragen! Haal de bijlage uit de krant en doe deze 
in de brievenbus van de ideeënkar in de passage bij de apotheek en bibliotheek 
(Markt 30). Een andere mogelijkheid is om een foto te maken van iedere pagina van 
je ontwerpkrant. Die foto’s kun je vervolgens uploaden op de homepagina van onze 
website www.marktsint-oedenrode.nl



PROGRAMMA 

www.marktsint-oedenrode.nl

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. 

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


