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VOORWOORDVOORWOORD
De Markt is al sinds mensenheugenis de 
huiskamer van Sint-Oedenrode. En we willen 
dat die dat ook in de toekomst is. Voor 
iedereen, jong en oud, geboren en getogen 
en nieuwkomer, inwoner en ondernemer. Een 
nieuwe duurzame inrichting van dit hart van het 
dorp wilden we daarom samen met u maken. 
Corona gaf beperkingen om samen te komen, 
maar maakte tegelijk heel creatief in het vinden 
van andere manieren om u te betrekken. 

We hebben, samen met ontwerpbureau’s 
Spacevalue en tlu landschapsarchitecten, alles 
uit de kast gehaald om eenieder mee te laten 
denken. Er plofte een ontwerpkrant achter 
vele voordeuren op de mat; er waren digitale 
bijeenkomsten en themasessies; aan de toog 
van de horeca schetsten bezoekers hun ideeën 
op speciale bierviltjes en senioren schreven hun 
suggesties op ansichtkaarten. En de hele maand 
september was er de speciale inspiratiekar in 
de Passage of op de weekmarkt. Kortom, de 
Markt, daar kon u niet omheen.

En wie zaait, kan oogsten!
Terugkijkend op september was het een 
spannende, leuke en vruchtbare maand; waarin 
we gemerkt hebben hoe betrokken u bent bij dit 
stukje Rooi, hoe u op verschillende momenten 
écht naar elkaar geluisterd hebt, er ruimte 
was voor verschillende invalshoeken. Alles wat 
gezegd, geplakt en getekend, geschreven of 
gefotografeerd is, heeft waarde in dit proces. 
Dank voor al die mooie bijdragen!

We hebben ze gebundeld in het Oogstboek dat 
u nu in handen heeft. Het geeft de ontwerpers 
de basis om de komende tijd verschillende 
inrichtingen te gaan schetsen. Dat alles geeft 
ons veel vertrouwen in het proces zoals we dat 
ingezet hebben. Begin 2021 komen we bij u 
terug met de verschillende varianten voor een 
nieuwe inrichting. En ook dan gaan we samen 
het gesprek daarover aan.
Maar eerst wens ik u heel veel plezier bij het 
bladeren door dit Oogstboek! 

Harry van Rooijen, wethouder Meierijstad
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AANLEIDING
Begin 2020 kregen Spacevalue en tlu 
landschapsarchitecten van de gemeente 
Meierijstad de mooie opdracht om een her-
inrichtingsplan voor de Markt te maken binnen 
een participatief proces. 

Doel herinrichting
Doel van de herinrichting is, om een functionele 
en goed te beheren openbare ruimte te realiseren 
die bijdraagt aan het economisch functioneren 
van het centrum. Beoogd resultaat is een 
definitief ontwerp inrichtingsplan dat breed 
gedragen is door (belanghebbende) burgers, 
bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. 
Een plan met uitdrukkelijke aandacht voor het 
benutten van aanwezige kwaliteiten, verbetering 
van de verkeers- en parkeerstructuur, integratie 
van maatregelen t.b.v. duurzaamheid en klimaat 
en participatie.

In dit proces kregen de bureaus van het 
gemeentebestuur een aantal randvoorwaarden 
mee, waardoor voor eenieder de kaders 
duidelijk zijn. 

Participatie proces
De opzet was om tijdens een ideeënfestival in 
korte tijd en zo breed mogelijk ideeën op te 
halen bij eenieder die betrokken wil zijn bij de 
herinrichting van de Markt.

Het participatie-proces rondom de herinrichting 
van de Markt in Sint-Oedenrode kon, door 
de corona ingestelde maatregelen, niet in 
de beoogde vorm plaatsvinden. Er is toen 
nagedacht over een andere vormen van 
participatie, zowel digitaal als fysiek op 
inschrijving. Dit heeft geresulteerd in ‘de Maand 
van de Markt’, een maand waarin we op allerlei 
manieren, zowel digitaal als fysiek, informatie 
hebben opgehaald bij eenieder die zich 
betrokken voelt bij de Markt. De resultaten van 
deze Maand van de Markt zijn bijeengebracht 
in dit Oogstboek. 

In gesprek met sleutelfiguren
Alvorens dit te doen, hebben we ons licht 
opgestoken bij diverse organisaties en sleutel-
figuren. Zij hebben ons een brede inkijk gegeven 
in dat wat leeft aan wensen en ideeën rondom 
de Markt binnen deze organisaties en hun 
achterban. Dit gaf ons voldoende achtergrond 
om tijdens de Maand van de Markt de goede 
vragen te stellen.
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LEESWIJZER
In het eerste onderdeel zijn alle activiteiten 
beschreven die tijdens ‘de Maand van de 
Markt’, van 1 tot en met 30 september 2020, 
hebben plaatsgevonden. De randvoorwaarden 
die het gemeentebestuur heeft meegegeven 
zijn in het tweede onderdeel opgesomd. Van 
alle ideeën die zijn opgehaald is een top 12 
samengesteld, waarbij niet is gezegd dat dit de 
enige punten zijn die worden meegenomen bij 
de planvorming. 

Er is namelijk een schat aan ideeën en 
aandachtspunten aangeleverd die de moeite 
van het bestuderen waard zijn. Deze zijn 
stuk voor stuk opgenomen in dit oogstboek, 
zodat eenieder ze kan bekijken en lezen. De 
onderschriften vormen, waar mogelijk, een   
letterlijke weergave van wat er is geschreven op 
de ingezonden reacties. Bij de ontwerpkrant is 
er een beschrijving van het getekende materiaal 
toegevoegd om de reacties inzichtelijk te maken.  
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Maand van de Markt

MAAND VAN DE MARKT
NA DERTIG INTENSIEVE DAGEN MET VEEL ACTIVITEITEN IS DE MAAND VAN DE MARKT AFGELOPEN. EN WAT 
HEBBEN WE VEEL REACTIES ONTVANGEN! IN DIT OOGSTBOEK LEEST U MEER OVER DE MAAND VAN DE 
MARKT EN ALLE REACTIES DIE ZIJN BINNENGEKOMEN. 

Met een divers en corona-proof programma 
aan activiteiten werden gebruikers van het 
plein de hele maand september uitgenodigd 
hun dromen en ideeën voor het toekomstige 
marktplein te delen. Dat Rooienaren zich be-
trokken voelen bij de Markt is duidelijk. In totaal 
hebben we tijdens de Maand van de Markt 
meer dan 500 reacties ontvangen en hebben 
nog eens 171 mensen meegedaan met de 
bijeenkomsten. 

Opening 1 september 
De Maand van de Markt is op 1 september van 
start gegaan! Met 71 deelnemers die vanuit huis 
meekeken, opende wethouder Van Rooijen op 
een feestelijke wijze de maand en de website. De 
hele maand september stond in het teken van 
het ophalen van ideeën voor de herinrichting 
van de Markt. 

Themasessies 7 & 23 september  
Op maandag 7 en woensdag 23 september 
vonden de themasessies plaats. In klein 
groepsverband gingen geïnteresseerden met 
elkaar in gesprek over verschillende thema’s. 
Het thema verkeer en parkeren trok de meeste 
belangstelling. Maar ook het thema ontmoeten 
en verblijven werd goed bezocht. Daarbij ging 
het over de vraag hoe de inrichting van de 
Markt kan bijdragen aan ontmoeten en prettig 
verblijven op het plein. Het derde thema ging 
over de vraag hoe de Markt ruimte kan bieden 
aan evenementen en tegelijkertijd aantrekkelijk 

kan zijn in het dagelijks gebruik. Als laatste werd 
er gesproken over het thema duurzaamheid en 
klimaat. De gesprekken leverden interessante 
diepgang op. 

Weekmarkt 11 & 25 september
De weekmarkt is een belangrijke plek voor 
ontmoeting in het dorp. Een gebeurtenis 
die wekelijks veel bezoekers trekt. Voor het 
projectteam dus een uitgelezen kans om in 
gesprek te gaan met gebruikers van het plein! 
Gewapend met de ideeënkar gingen we op 11 
en 25 september op pad. En zoveel bezoekers 
als de weekmarkt trekt, zoveel bekijks was er 
voor onze ideeënkar. Veel bezoekers wilden met 
ons in gesprek. Binnen een mum van tijd hing 
de ideeënkar vol met wensen en zorgen voor de 
toekomstige Markt. 

Digitale debatavond 14 
september
Op maandag 14 september was het zover: 
de digitale debatavond van de Maand van 
de Markt. Een inspirerende avond waarin een 
gesprekspanel van 19 mensen met elkaar én 
79 thuisdeelnemers in gesprek ging over de 
opbrengsten van de Maand van de Markt tot 
dan toe. Speciale gast Rijksbouwmeester Floris 
Alkemade reflecteerde telkens op de inhoud. 
Zoals hij het naderhand mooi verwoordde:

“Interessant is - en dat noem ik de 
kunst van het samenleven - hoe al 
die belangen op de één of andere 
manier op het plein een plek moeten 
krijgen. Het mooie van de discussie is 
dat wat aanvankelijk tegenstellingen 
lijken toch heel goed bij elkaar 
kunnen komen als je erover praat.”

Ondanks de diverse geluiden en invalshoeken 
was er ruimte en begrip voor ieders inbreng. 
Conclusie van de avond: de Markt is de 
huiskamer van Sint-Oedenrode. Maak het plein 
inclusief en zorg in het nieuwe ontwerp voor 
balans tussen de verschillende behoeften.

Ideeënkar
In de passage bij de apotheek en de bibliotheek 
stond de hele maand een ideeënkar. Passanten 
konden hier in hun eigen tijd hun ideeën voor de 
toekomst van het marktplein kwijt. En dat bleek 
erg toegankelijk! In totaal is de kar volgehangen 
met 224 bierviltjes.  

Bierviltjes horeca
Om het delen van ideeën zo laagdrempelig 
mogelijk te maken, hebben horecaondernemers 
aan de Markt de bestelde drankjes in september 
geserveerd op ‘Maand van de Markt bierviltjes’. 
Met uitzicht op het marktplein konden 
geïnteresseerden daarop hun wensen voor de 
Markt kwijt. In totaal is dit 62 keer gedaan. 

Ontwerpkrant 
De veelgelezen MooiRooiKrant werd in de 
editie van 3 september aangevuld met de 
ontwerpkrant van de Maand van de Markt. 
Een middel waarin geïnteresseerden hun ideale 
plein en bijbehorende sfeer konden tekenen 
en beschrijven. In totaal kregen we 61 kranten 
retour. De opbrengst was divers. Van volledig 
ingetekende pleinen met nieuwe elementen, tot 
juist de boodschap om het plein te laten zoals 
het is. 

Ansichtkaart Odendael 
Bewoners van Odendael en omliggende 
seniorenwoningen van BrabantZorg kregen 
begin september een ansichtkaart van de 
Maand van de Markt door de brievenbus. 
Deze ansichtkaart konden zij retourneren met 
hun dromen en wensen voor het plein. Met als 
resultaat niet alleen 32 geretourneerde kaarten, 
maar ook een volgeplakt moodboard met 
wensen vanuit de Odendaelse dagbesteding ’t 
Palet. 

Ingezonden brieven
Naast alle mogelijkheden om mee te doen met 
de Maand van de Markt, hebben deelnemers 
ons ook weten te bereiken via ingezonden 
brieven en mails. Ook deze brieven met ideeën, 
wensen en zorgen zijn opgenomen in het 
oogstboek als input voor het vervolgproces.
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Maand van de Markt

Ontwerpkrant Gesprek bij ideeënkar op de weekmarkt
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Maand van de Markt

Debatavond Debatavond
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Maand van de Markt

Themasessies Dagbesteding Odendael



18 19

Maand van de Markt

Themasessies

De Maand van de Markt in beeld
De Maand van de Markt heeft niet alleen veel 
reacties en steun van gebruikers van de Markt 
ontvangen. Ook de media gaf er veel aandacht 
aan. Omroep Meierij, DeMooiRooiKrant en 
Eindhovens Dagblad schreven meermaals over 
de herinrichting van de Markt en de maand. In 
dit oogstboek is een greep aan verschillende 
publicaties opgenomen.

Eindvideo
Van de Maand van de Markt is een afrondende 
video gemaakt. Hiermee geeft het projectteam 
een impressie van alles wat er is gebeurd, 
de resultaten en het vervolg. Bekijk de video 
door de QR-code met uw mobiele telefoon te 
scannen of ga naar de website:
www.marktsint-oedenrode.nl 

http://www.marktsint-oedenrode.nl 


RANDVOORWAARDEN
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Lorem IpsumRandvoorwaarden

RANDVOORWAARDEN
VOOR HET NIEUWE ONTWERP VAN DE MARKT 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.

De negen uitgangspunten
1. Het huidige gebruik van de Markt en de 

bestaande evenementen blijven mogelijk.
2. Bij de herinrichting dient rekening te worden 

gehouden met het huidige 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 
lang parkeren bij de Neul kan het aantal 
parkeerplaatsen worden verminderd met 
circa 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 aangemerkt 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 uitgangspunt. 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.

Toetsing
De binnengekomen reacties zullen, voor het 
maken van het ontwerp, worden getoetst aan 
de randvoorwaarden.



TOP 12 REACTIES
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Top 12 Reacties

TOP 12 REACTIES
VAN DE VELE REACTIES DIE ZIJN BINNENGEKOMEN, HEBBEN WE EEN TOP 12 GEMAAKT VAN ONDERWERPEN 
DIE HET MEESTE ZIJN GENOEMD. DIT GEEFT EEN GOED BEELD VAN WAT LEEFT ONDER DE INWONERS 
TEN AANZIEN VAN DE HERINRICHTING VAN DE MARKT. DIT NEEMT NIET WEG DAT OOK DE MINDER VAAK 
GEHOORDE REACTIES WORDEN MEEGENOMEN. ALLE REACTIES ZIJN ACHTER IN HET OOGSTBOEK TE 
VINDEN. 

1. Behoud de kiosk (137 keer)
2. Laat de Markt zoals het is (90 keer)
3. Verander de verkeersstructuur (90 keer)
4. Geen parkeerplaatsen meer op de Markt (89 keer)
5. Minder parkeren op de Markt (67 keer)
6. Maak de bestrating beter toegankelijk (66 keer)

7. Meer groen op de Markt (65 keer)
8. Behoud de terrassen op de Markt (65 

keer)
9. Meer banken op de Markt (60 keer)
10. Meer terrassen op de Markt (54 keer)
11. Behoud het historisch karakter (44 keer)
12. Meer bomen op de Markt (41 keer)

1. Behoud de kiosk (137 reacties)
In de reacties wordt het vaakst genoemd dat 
de kiosk behouden moet blijven. De kiosk 
wordt gezien als een belangrijk onderdeel van 
het karakter van de Markt. Het is bovendien 
een plek waar mensen elkaar ontmoeten. De 
kiosk is voor vele mensen beeldbepalend en 
identiteitsbepalend. Tegelijkertijd is er ook veel 
commentaar op de kiosk. Hij zou bijvoorbeeld 
moeten worden verbouwd, verplaatst, toe-
gankelijk moeten worden gemaakt of een 
andere functie moeten krijgen. Veel meningen, 
maar de kiosk lijkt een belangrijk middelpunt 
op de Markt. Je zou haast kunnen zeggen een 
brandpunt, er gebeurt heel veel en er gebeurt 
ook veel niet. Zorg dat de kiosk goed gebruikt 
wordt is dan ook een belangrijke vraag.

“Rooi is geen Rooi meer zonder de 
kiosk”

2. Laat de Markt zoals het is (90 
reacties)
Op de tweede plaats van meeste reacties staat 
dat de Markt moet blijven zoals deze is. Deze 
reactie heeft veelal te maken met het behouden 
van het historische karakter van de Markt. Deze 
reactie is goed te begrijpen, want de Markt is al 
eeuwenlang in dezelfde vorm, op dezelfde plek 
en met dezelfde functies aanwezig. 

Veranderingen die in de loop der tijd zijn 
aangebracht, horen bij de vragen voor 
verbetering, zoals het verharden van het plein 
in 1960 toen de auto in opkomst kwam. Een 
deel van de reacties geeft dan ook aan dat de 
Markt goed is zoals deze is, maar met kleine 
aanpassingen meer comfortabel kan worden 
in het gebruik. Dus, de sfeer en het karakter 
behouden, en door middel van een aantal 
aanpassingen de Markt nog beter maken.

“Markt moet de Markt blijven”

“Laten zoals het is, anders is de sfeer 
weg”
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Top 12 reacties

3. Verander de verkeersstructuur 
(90 reacties)
In 90 reacties wordt genoemd dat de 
verkeersstructuur moet wijzigen. Hier zijn veel 
verschillende ideeën voor aangedragen, zoals 
eenrichtingsverkeer, auto’s alleen voor het oude 
raadhuis laten rijden, in het weekend het centrum 
afsluiten voor de auto en de Markt helemaal 
afsluiten voor verkeer (zie bijvoorbeeld de 
afbeeldingen op pagina’s 30 en 31). Het grootste 
deel van de respondenten (52 reacties) geeft 
aan dat de Neulstraat moet worden afgesloten 
voor autoverkeer. De reden die daarvoor wordt 
genoemd is dat het een smal straatje is, met 
op de hoek de supermarkt. Dit zorgt voor een 
onveilige situatie voor voetgangers en fietsers, 
aldus de respondenten. Het afsluiten van de 
Neulstraat moet vanzelfsprekend in een groter 
geheel worden bekeken voor het wijzigen van 
de verkeersstructuur. 

Op de vragen ‘hoe bereik je de huidige Markt?’ 
en ‘hoe bereik je het toekomstige plein?’ (zie 
diagrammen op pagina 29) antwoorden de 
meeste mensen dat ze de Markt bereiken of 
in de toekomst willen bereiken met de fiets. 
In een aantal reacties wordt genoemd dat 
er meer plekken moeten komen om fietsen 
te kunnen stallen (32 reacties) en dat er meer 
verblijfsruimte moet komen. Dat is niet gek, 
want 30% van de mensen komt met de auto en 
de rest met de fiets of te voet. Dat betekent dat 
er voor de voetganger en fietsers relatief gezien 
heel weinig ruimte is. Het meeste wordt namelijk 
in gebruik genomen door de auto. De wens om 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers te 
creëren is duidelijk gesteld.

“Mijn kinderen fietsen nu niet graag 
in het centrum in verband met 
inhalende auto’s”

“Infrastructuur rondom de Markt in 
plaats van er doorheen”

4. Geen parkeerplaatsen meer 
op de Markt (89 reacties)
Het parkeren wordt ook veelvuldig genoemd in 
de reacties. De reactie ‘geen parkeerplaatsen 
meer op de Markt’ springt er hierbij uit. 
Het huidige parkeren op de Markt moet 
verdwijnen zodat er meer verblijfsgebied 
ontstaat, valt in 89 reacties te lezen. Geen 
auto’s meer op de Markt druist echter in 
tegen het beleid en de randvoorwaarden. 
Suggesties voor het verplaatsen van het 
parkeren zijn een ondergrondse parkeergarage 
(30 keer genoemd), een parkeerkelder onder 
het Rabobank gebouw (8 keer genoemd) 
en een enkele suggestie geeft aan dat de 
parkeercapaciteit naar de Neul verplaatst kan 
worden.

Een vaak genoemde tegenreactie is dat het 
parkeren op de Markt behouden moet blijven 
(36 keer genoemd). De bereikbaarheid met 
auto wordt als belangrijk gezien, zowel voor de 
bezoeker als voor de middenstand. 

“Niemand zet thuis de auto in de 
huiskamer”

Vraag: ‘Hoe bereik je de huidige Markt?’ (digitale enquête)

Hoe bereik je de 
huidige Markt?

Vraag: ‘Hoe bereik je het toekomstige plein?’ (ontwerpkrant)

Hoe bereik je het 
toekomstige plein?
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Voorbeeld van alternatieve verkeerstructuur: weg alleen op de zuidelijke helft van de Markt Voorbeeld van alternatieve verkeerstructuur: alleen een weg tussen de Borchmolendijk en de Neulstraat
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5. Minder parkeren op de Markt 
(67 reacties)
67 respondenten geven aan het aantal 
parkeerplaatsen op de Markt te willen 
verminderen. Meer ruimte voor verblijven is 
wenselijk, maar er moeten wel een aantal 
parkeerplaatsen blijven voor de goede 
bereikbaarheid van de Markt. Want de 
bereikbaarheid met de auto zorgt ook voor 
levendigheid in het dorp, gezelligheid en reuring. 
Want als de auto’s er niet meer zijn, is het een 
leeg plein.

“’s Avonds iets gezelligs in plaats van 
parkeerplaats. Overdag wel parkeer-
plaats”

“Parkeervrije zone rond de kiosk”

6. Maak de bestrating beter 
toegankelijk (66 reacties)
De huidige bestrating beslaat ook een groot deel 
van de reacties. De bestrating wordt het vaakst 
genoemd in lijn met de slechte toegankelijkheid 
voor bezoekers van de Markt die in een rolstoel 
zitten of met een rollator lopen. De huidige 
bestrating blijkt soms letterlijk een struikelblok te 
zijn; het hobbelt en is ongelijk. Ook de huidige 
hoogteverschillen worden nu geregeld als 
hinderlijk ervaren. 14 keer wordt genoemd dat 
de hoogteverschillen in de bestrating moeten 
verdwijnen voor betere toegankelijkheid.

Aan de andere kant wordt genoemd dat de 
huidige bestrating behouden moet blijven (17 
keer genoemd). Dit, omdat de huidige bestrating 
als belangrijk wordt gezien voor het behoud 
van het historische karakter van de Markt. 

“Het trottoir weer verlagen, zodat 
dat zéér hinderlijke obstakel weg is”

“Stroken over de Markt, zodat we niet 
door elkaar geschud worden”

7. Meer groen op de Markt (65 
reacties)
Meer groen op de Markt wordt veelvuldig 
genoemd. Meer groen in het algemeen; dit 
kunnen bomen zijn, of bijvoorbeeld gras, 
beplanting of bloembakken (zie bijvoorbeeld  
de afbeeldingen op pagina 34 en 35). Meer 
groen wordt ook genoemd in het kader van 
duurzaamheid, om het oppervlakte bestrating 
te verminderen en het oppervlakte groen te 
vergroten. Ook wordt het groen genoemd in 
relatie tot water op de Markt. 40 respondenten 
geven aan iets met water te willen op de Markt, 
zoals een waterpartij voor kinderen, een fontein 
en/of bedriegertjes; kleine fonteintjes die 
verstopt in de vloer willekeurig beginnen met 
spuiten.

“Zo’n groen dorp heeft een groene 
kern nodig!”

“Meer uitstraling door groen en 
water”

8. Behoud de terrassen op de 
Markt (65 reacties)
De terrassen op de Markt worden door velen als 
belangrijk gezien, ze horen op de Markt. Als we 
alle reacties met betrekking tot het behouden 
en vergroten van het aantal terrassen bij elkaar 
optellen, dan komt dit onderwerp op de eerste 
plaats van alle reacties. De terrassen worden 
veel genoemd in het kader van de gezelligheid, 
het samenkomen en ontmoeten en het sfeervol 
verblijven op de Markt. Bovendien wordt in de 
sfeerafbeeldingen (zie afbeeldingen op pagina 
36) de sfeer van een plein met terrassen het 
meest gekozen. De meeste mensen geven aan 
dat ze deze afbeelding hebben gekozen door 
de gezelligheid die het uitstraalt (36 reacties). 
Ook noemen mensen de gezelligheid het vaakst 
als eerste woord wat in hen opkomt als ze aan 
de Markt denken (zie afbeelding op pagina 38).

Gezelligheid is niet alleen de terrassen, maar 
ook evenementen, de weekmarkt, mensen 
komen boodschappen doen en allerlei 
activiteiten worden georganiseerd. De hele 
samenhang van dat wat plaatsvindt op de 
Markt is voor mensen belangrijk. Ook op de 
vraag wat mensen nu het meest bezoeken en in 
de toekomst willen gaan bezoeken, antwoorden 
de meeste mensen de horeca en terrassen op 
de Markt (zie afbeeldingen op pagina 37).

“De kroegen en de terrasjes. Dat 
hoort er gewoon bij. Rooi dreigt saai 
te worden als dat minder wordt.”



3534

Top 12 reacties

Voorbeeld groen op de Markt: zitten, bomen en water op de Markt Voorbeeld groen op de Markt: groenvlakken en routes met bomen
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Top 12 reacties

Welke sfeer zou je prettig vinden op de toekomstige Markt?

25% 17% 16%

10% 10% 8%

6% 4% 3%

Wat bezoek je nu meestal op de Markt?

Digitale enquête

Wat wil je op het toekomstige plein bezoeken?

Ontwerpkrant
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Top 12 reacties

Woordenwolk van antwoorden op de vraag: Wat is het eerste woord dat bij u op komt als u denkt over de Markt? 

9. Meer banken op de Markt (60 
reacties)
Naast het zitten op de terrassen, geven 
60 personen aan dat er meer banken en 
zitmogelijkheden moeten komen op de Markt. 
Zodat je ook even kan zitten als je niets wilt 
bestellen. En, om de Markt te kunnen beleven. 
Ideeën hiervoor zijn om banken rondom de 
kiosk te plaatsen, banken onder de bomen, 
relaxbanken, hier en daar banken aan de 
randen (zie bijvoorbeeld pagina 40). In lijn met 
verblijven op de Markt liggen de reacties die 
aangeven dat er iets met spelen op de Markt 
moet komen (33 reacties), zoals een skatepark 
of een speeltuin. Ook een jeu de boules baan 
wordt een aantal keer genoemd (4 reacties).

Tegenover een vast programma toevoegen 
aan de Markt staat dat een aantal reacties 
aangeeft dat de ruimte beschikbaar moet 
blijven voor evenementen. En die evenementen 
worden als belangrijk gezien op de Markt. 
33 respondenten geven aan de huidige 
evenementen zeker te willen behouden op de 
Markt, en 21 respondenten geven aan dat er 
wel meer evenementen mogen komen op de 
Markt. Bewoners van de Markt geven aan 
dat de Markt ruimte moet bieden voor het 
huidige aantal evenementen, maar dat er niet 
meer evenementen bij moeten komen om het 
plein leefbaar te houden. Evenementen die 
worden genoemd zijn de kermis, de jaarmarkt, 
carnaval en de wekelijkse markt op vrijdag. 
Om de ruimte beschikbaar te houden voor 
evenementen, maar wel leuk te laten zijn als er 
niks wordt georganiseerd, wordt geopperd dat 
er verplaatsbare elementen moeten komen op 
de Markt voor een flexibele inrichting.

“Bankjes voor meer personen”

10. Meer terrassen op de Markt 
(54 reacties)
In de top 12 van de reacties is al voorbij 
gekomen dat de terrassen horen bij de Markt. 
In 54 reacties komt naar voren dat het aantal 
terrassen zelfs uit moet breiden. Dit onderstreept 
nogmaals het belang van de terrassen voor 
de Markt en voor het dorp. Ideeën die worden 
geopperd variëren van enkel meer terrassen 
rond de kiosk, tot het plein omvormen tot één 
groot terras (zie bijvoorbeeld de afbeelding 
op pagina 41). Ook wordt gesuggereerd om 
spelen te combineren met terrassen. Er zijn ook 
mensen die zeggen dat het goed is zoals het is. 
Vooral omwonenden, want zij hebben naast de 
lusten ook de lasten.

“Terrassen en horeca mogen meer 
ruimte krijgen”

“Terrassen van restaurants 
doortrekken tot kiosk”
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Lorem IpsumTop 12 reacties

Voorbeeld: zitten rondom de kiosk en rondom een fontein aan de noordelijke kant van de Markt Voorbeeld terrassen op het plein aan de zuidelijke kant van de Mark
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Lorem IpsumTop 12 reacties

11. Behoud het historisch karakter 
(44 reacties)
In lijn met de reacties om de Markt te laten 
zoals deze is, ligt het behouden van het 
historische karakter, dat door veel mensen als 
belangrijk wordt gezien. Hieronder vallen de 
oude gebouwen, de bestrating, de kiosk en 
af en toe worden ook de bomen en de open 
ruimte genoemd die horen bij dit karakter.

“Deze historische Markt beslist niet 
veranderen. Het marktplein voor 
nalatenschap bewaren”

“Respecteer het historische karakter 
dat de Markt zijn bijzondere kwaliteit 
geeft”

12. Meer bomen op de Markt (41 
reacties)
Ten slotte, om de top 12 van reacties af te 
sluiten, is 41 keer genoemd dat er meer bomen 
moeten komen op de Markt. De bomen worden 
gewaardeerd om het karakter dat ze aan de 
Markt geven en de schaduw die ze geven. 
De huidige bomen moeten behouden blijven 
volgens 23 respondenten. Daarentegen wordt 
ook af en toe gezegd dat de bomen het zicht 
ontnemen van de mooie gebouwen.

“Bomen op andere locaties, nu zie je 
de prachtige gevels van de gebouwen 
niet zo goed”

“De lindebomen en de kastanjebomen 
moeten terugkomen”



DUURZAAMHEID 
TOP 12
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Duurzaamheid Top 12

DUURZAAMHEID TOP 12
NAAST DE TOP 12 MEEST GENOEMDE REACTIES, LATEN WE OOK DE MEEST GENOEMDE REACTIES IN HET 
KADER VAN DUURZAME IDEEËN ZIEN. EÉN VAN DE AMBITIES VAN GEMEENTE MEIERIJSTAD IS IMMERS DAT 
HET PLEIN DUURZAAM EN KLIMAATBESTENDIG WORDT INGERICHT. IN DE ONTWERPKRANT IS DE VRAAG 
GESTELD OF MENSEN DUURZAME IDEEËN HEBBEN VOOR DE HERINRICHTING VAN DE MARKT. HIER IS EEN 
TOP 12 UIT GEKOMEN.

1. Groen (21)
2. Bomen (19)
3. Duurzame evenementen (8)
4. Water (6)
5. Waterberging onder de Markt (6)
6. Zonnepanelen (5)

7. Hergebruik van materialen (5)
8. Duurzame verlichting voor de Markt (5)
9. Minder verharding (4)
10. Halfverharding (2)
11. Innovatief inrichten (2)
12. Afvoer van regenwater (2)

Duurzame ideeën
De meeste reacties in het kader van een 
duurzame inrichting van de Markt geven aan 
dat de Markt groen moet worden ingericht. 
Bomen zouden bijvoorbeeld kunnen helpen 
tegen hitte door de schaduw die ze geven. Ook 
water wordt een aantal keer genoemd. Zoals 
regenwater afvoeren, regenwater vasthouden 
en bergen. 

Duurzaamheid zit volgens een aantal mensen 
niet alleen in de materialen die worden 
toegepast, maar ook in dat wat er gebeurt op 
de Markt. Duurzaam ingerichte evenementen 
zouden bijvoorbeeld passen bij de toekomstige 
Markt volgens 8 reacties. 5 hiervan zeggen 
dat een schaatsbaan in de winter hier niet bij 
past. Ook zou je kunnen denken over hoe je 
mensen bewust kan maken van het begrip 
duurzaamheid. Andere zaken die worden 
genoemd zijn zonnepanelen, waterberging, 
hergebruik van materialen, minder verharding, 
halfverharding, duurzame verlichting en inno-
vatief inrichten.

“De Markt als middelpunt van het 
duurzame Sint-Oedenrode”

“Klimaatkamer in de kiosk”

“Voortbouwen op wat er was”

“Duurzaamheid niet als doel maar 
als middel”

“Meer groen is koelte”

“Publiceer op een ideeënbord in de 
kiosk alle haalbare klimaatdoel-
stellingen”

“Zorg voor kunst, cultuur en evene-
menten op de Markt die passen 
binnen de duurzaamheidsvisie”

De top 12
De top 12 reacties geven een beeld van de 
meest gehoorde geluiden. Dit neemt niet weg 
dat ook de minder vaak gehoorde reacties 
worden meegenomen. Alle reacties worden 
bekeken en aan de randvoorwaarden voor de 
herinrichting getoetst.  

Benieuwd naar alle reacties?
Blader dan vooral even door in dit oogstboek. 
Alle ingezonden ontwerpkranten, bierviltjes, 
ansichtkaarten, enquêtes en ingezonden 
brieven zijn opgenomen in dit oogstboek. 
Ook kunt u hier een korte beschrijving van 
de digitale debatavond en de themasessies 
vinden. Tenslotte is ook een greep van de 
media-aandacht voor de Maand van de Markt 
in dit document opgenomen.



ALLE REACTIES



ONTWERPKRANT
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Ontwerpkrant

Kiosk blijft (geschreven in kiosk), terrasen op het plein, meer bomen en groen op het plein. Alleen fietsroutes 

van en naar het plein.

“Groen, gezelligheid maar ook rust.”

Lopend, Fietsend

“De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

grote evenementen, Voorzieningen”

“Autoluw, groen,  

kiosk blijft.”

“Groen, bomen.”
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Ontwerpkrant

Er loopt een weg in de vorm van een T van de Heuvel naar de Neulsstraat en Borchmolendijk. De 

fietser gebruikt deze weg van de Heuvel naar de Neulsstraat ook. Op de zuidzijde van het plein zijn 

parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen. Auto’s kunnen ook parkeren in de Borchmolendijk en aan de 

noordzijde van het plein bij de Neulstaat en het Oude Raadhuis. De kiosk wordt met enkele meters verplaatst 

naar het westen. Ten noorden van de kiosk komen terrassen en groen, net als aan de andere kant van de 

weg aan de noordzijde van het plein.

“De markt moet het centrum en plek zijn waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan tijdens de weektmarkt 

zijn, het winkelen of bij een evenement dat plaats vindt. 

De uitstraling moet dan ook uitnodigend, gezellig zijn.”

Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkste grote evenmenten

“Toegankelijk, gezellig  

Duurzaam!”

“In wegdek voldoende water afvoer, meer stroken 

beplanting”
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Ontwerpkrant

“1. Passage in de passage expo. Rooise kunst col. gem. 

2. Fonteijn. Pieter de Joss de Jong 

2A. Laad + los 

3. Kiosk. Digiaal INFO centr. 

Bediening podium 

4. Mobiel podium 

Roois theater, concert, muziek, film, etc. 

Parking” 

 

Op de kaart zelf staat er nog in het bovenste vlak “terrassen markten etc.” en “No parking”. 

“Inrichting markt,

1. In de passage, exposities van Rooise kunstenaren <BKR?> <digibord plaatsen met info>

2. Fonteijn met water tappunt <met beeld van Pieter de Josselin de Jong> zoals de bedoeling was

3. Kiosk, digitale info + bediening podium <beamen etc.> 

3A. Marktplaats, terrasjes en zitjes - verder voor lopende evenementen.

4. Mobiel podium + filmscreen of doek <vanuit kiosk> - muziek Roois theater, openlucht films, etc.”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt op een eenrichtingsweg van de Heuvel naar de Borchmolendijk en kan ook naar de 

Stopersstraat. Deze weg wordt gedeeld met fietsers, maar voor fietsers is deze weg een tweerichtingsweg. 

Langs deze weg komen ook bloembakken te staan. De Neulstraat wordt een fietsstraat. Aan het einde van 

de Neulstraat komt een praathuisje. Rond de kiosk komen zitmogelijkheden. Aan de noordzijde van het plein 

komen ook speelmogelijkheden en water. De terrassen blijven waar ze zich nu ook bevinden.

“Markt is plaats waar mensen samenkomen.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf, 

Iets anders, namelijk: “praathuisje voor ouderen aan het 

einde van de Neulstraat aan de markt”.

“Centrale samenkomstplaats voor jong en oud 

Gezelligste, mooiste markt Oost Brabant 

Oergezellig, Brabants, relaxed”

“• Bomen plaatsen (Linden en Kastanjebomen)

• Waterwerk, kunstwerk met goede afvoer naar 

Dommel of Dommel naar de markt halen.

• Kinderkopjes doorzagen,* *gladde kant boven.”
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Ontwerpkrant

“Muziek” (geschreven bij kiosk), een paar parkeerplaatsen aan de noordzijde, water bij de kiosk, meer 

bomen en terrasen op het plein. 

“Gezellige plem om elkaar te ontmoeten.  

Dunne boompjes om het open karakter te behouden. 

Meer muziek in de tent erbij. ;) “

Fietsend 

Anders, namelijk: “paar P-plekker voor noodzakelijk 

parkeren.”

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse 

evenementen (creatief marktje, kunst), Het plein zelf, Iets 

anders, namelijk: “muziek”

“Gezellige ontmoetings plek” “Meer groen = koelte 

Water ornament evt. 

Waterloop (waterberging)”
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Ontwerpkrant

Anders, namelijk: “slopen oude bank voor parkeerplaatsen zodat markt autovrij blijft”. Autoparkeerplaatsen 

op de plek van de Rabobank. Fietsenstalling aan de randen van het plein (voornamelijk aan de oostzijde), 

vooral aan de oostkant. Aan de noordzijde van de kiosk water en zitjes, aan de zuidzijde van het plein 

speelgelegenheid. Neulstraat is alleen voor fietsers. Stomperstraat, Borchmolendijk en Kapittelhof voor auto’s 

en fietsen. 

“Rust, geen hectiek van geparkeerde en rijdende auto’s en 

fietsen (alleen op straat) 

Geen extra terras bij Gouden Leeuw 

Genoeg andere terrassen, misschien achter ruimte maken 

voor binnenplaats terras Gouden Leeuw”

Lopend

Winkels voor dagelijkse boodschappen, Speciaalzaken, 

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen, 

Voorzieningen, Het plein zelf

“Rust 

Ruimte  

Evenementen” “Bankjes  

Watertap 

Speelruimte”
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Ontwerpkrant

“Mooi patroon in de bestrating met als uitgangspunt de kiosk. Water spelen.” Meer terrassen. Parkeerplaats 

voor auto’s aan de noord- en zuidzijde. Er is een fietsroute van het kruispunt bij Kapittelhof tot de 

Borchmolendijk. 

“Groen 

Ruimte voor ontmoeting/gezelligheid 

Ruimte voor kinderen (veilig)”

Lopend, Fietsend, Met de auto

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, 

Iets anders, namelijk: “kleinere evenementen (poppenkast 

en dingen vanuit de ondernemers georganiseerd).”

“Orde, vooral mbt parkeren 

Meer ruimte om te verblijven 

Groen.”

“Veel groen 

Juiste bestrating (licht, half open) 

Waterreservoir onder de markt.”
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Ontwerpkrant

“Auto’s blijven rijden waar ze nu rijden. Parkeren voor auto’s alleen voor de AH, Kruidvat etc. Fietsers fietsen 

waar auto’s ook rijden, maar op een apart gedeelte. Fietsparkeervoorzieningen komen voor de bibliotheek 

en aan de zijkant van de AH. Terrassen bevinden zich rondom het eigenlijke plein. Kiosk: “LATEN STAAN!”. 

Water: “misschien parallel aan de kiosk richting oude raadhuis, misschien bedriegertjes (tegels die water 

spuiten als je er op staat)”. Zitten: “rond fontein en kiosk”. Spelen: “niet”. Bomen: “laten staan wat er nu 

staat”. Groen: “veel”. Kunst: “hoeft niet”. Anders: “bestrating die beter begaanbaar is, maar toch een 

klassieke uitstraling heeft”. Noordzijde is autovrij en zuidzijde wordt gebruikt voor parkeren”.

“De sfeer die ontstaat door alle bomen. Laten staan dus! 

Zitmogelijkheden, verblijfsmogelijkheid (zonder verplichte 

consumptie!)  

Gezellige terrasjes: veel! (zie plein Maastricht, Alkmaar 

etc.)”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, Het 

plein zelf, 

Iets anders, namelijk: “ontmoetingsplaats”

“Net zo sfeervol als nu 

Niet teveel veranderen 

Van de kiosk afblijven!”

“Veel bomen, dus veel schaduw 

Waterreservoir onder de markt voor waterberging.”
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Ontwerpkrant

“Kiosk moet blijven! 

Gezellige bankjes, dat toeristen mooi rooi kunnen bekijken, 

en ook fieters even kunnen uitrusten. Trekt ook toeristen! 

Kermis moet op de markt blijven, en jaarmarkt!”

Lopen, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen

“Anders, laten zoals het is! Ze kunnen het geld wel anders 

gebruiken! Voor een extra bijdragen voor ouderen!”

“Bomen.”
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Ontwerpkrant

“Gewoon laten zoals de indeling markt nu is!!!”

“Geen een!!!” (van de foto’s) 

“Gewoon laten zoals het is!!! 

Het is gewoon weer bedacht achter een bureau. En zal 

handen vol geld kosten, wat de burger weer betaald!!! 

P.s. Mijn mening zal wel in de prullenbak belanden. Zo is 

het altijd als de kleine man wat zegt.“

Lopend, Fietsend, Met openbaar vervoer, Met de auto, 

Anders, namelijk: “Gewoon laten zoals het is!!! 

Het zal zo zijn dat strakt de oudere niet meer in de kom 

terecht kan!!!”

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse 

grote evenmenten, Voorzieningen, Het plein zelf,                    

Iets anders, namelijk: “Gewoon laten zoals het is!!!”

“Zo laten!!! 

De mensen die dit weer bedacht hebben geven niets om 

mijn droom!!!”

“Laten zoals het is!!!”
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Ontwerpkrant

“Gewoon zo laten. Gewoon zo laten!!! Er is al genoeg moois weggedaan!!!”

“Geen v Allen. 

Gewoon zo laten!!!”

Lopend, Fietsend, Met het openbaar vervoer, Met de auto, 

Anders, namelijk: “Gewoon zo laten!!!”

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf (doorgekrast en 

daarvoor in de plaats “De markt” geschreven),  

Iets anders, namelijk: “Gewoon zo laten!!!”

“Geen ......... Droom? Zo laten!!!” “Gewoon zo laten!!!”
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Ontwerpkrant

Auto’s rijden alleen op de doorgaande weg langs de Markt. Markt autovrij, geen parkeergelegenheid. 

Fietsers fietsen in de Neulstraat en op straat langs de Markt. Fietsers kunnen hun fiets parkeren op plekken 

voor de winkels. De terrassen bevinden zich voor de horeca. De kiosk blijft staan. Eventueel een fontein. 

Spelen: “Is de Markt m.i. niet geschikt voor”. Bomen: “Niet te vol met bomen”. Groen: “Waar mogelijk niet te 

vol met bijvoorbeeld plantenbakken”. Kunst: “Kunstwerk verwerken in fontein”. 

“Een autovrije markt met terrassen en (niet overheersend) 

groen met openbare zitmogelijkheden (bankjes e.d.). Het 

moet wel markt blijven, en geen park. Markt autovrij zodat 

de prachtige oude bebouwing beter tot zijn recht komt.”

Lopend, Fietsend,  

Anders, namelijk: “Alleen de doorgaande weg van 

Heuvel naar Borchmolendijk is te gebruiken voor auto’s 

éénrichtingverkeer.”

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Autovrij.  

Verblijf. 

Authentiek.”

“Groen.  

Afvoer.”
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Ontwerpkrant

In begeleidende tekst: “Auto’s rijden op de huidige rijbaan die af is gezet met bankjes. Ter vervanging 

van het huidige, onbegaanbare trottoir. Parkeren voor auto’s in gemarkeerde vakken alleen kort parkeren”. 

“Huidige fietsroute handhaven”. Fietsen kunnen geparkeerd worden onder de bomen. Terrassen: “Rondom 

de markt”. Kiosk: “Heel vaak gebruiken voor muziek, theater, kunst. Zie ontwerp Floris Alkemade voor een 

stijlvolle, sierlijke, 19e eeuws aandoende kiosk, passend bij de historische bebouwing”. Water: “Geen water; 

trekt vervuiling aan”. Zitten: “Tussen rijweg en markt en onder de bomen”. Spelen: “Niet spelen, te gevaarlijk 

met verkeer”. Boom: “Monumentale bomen herplaatsen”. Groen: “Hanging baskets en staande bloembakken 

tussen de bankjes”. Kunst: “Op en rondom de kiosk”. Anders, namelijk: “Bereikbaarheid, begaanbaarheid, 

verblijfsruimte, voor betalende en nietbetalende gasten; openbaar”.

“Ontmoetingsplek voor mensen, divers aanbod van 

allerlei activiteiten: muziek, theater, kunst, ijsbaan in de 

winter, goed begaanbaar voor ouderen rollator- en 

rolstoelgebruikers, bankjes, openbaar toilet voor damens 

en heren. Parkeren auto’s alleen in aangegeven vakken, 

alleen kort parkeren (± 2 uur).”

Lopend, Fietsend, Met de auto,  

Anders, namelijk: “met kinderwagen, rolstoel en rollator”

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf,  

Iets anders, namelijk: “openlucht - galerie voor exposities; 

muziek en theater op de kiosk.”

“Huiskamer van heel Sint-Oedenrode.” “Deel van de bestrating vervangen door halfverharding, 

die waterdoorlatend is.”
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Ontwerpkrant

Auto- en fietsverkeer gaan over de Neulstraat en de Borchmolendijk. Dit zijn eenrichtingswegen. Parkeren 

kan rondom de kiosk. Aan de noordzijde van het plein blijven de terrassen staan waar ze nu staan. Er is een 

speelgelegenheid in de noordwesthoek van het plein bij de Stompersstraat. Zitmogelijkheden zijn geplaatst 

van de Neulstraat naar het Kapittelhof. Aan de zuidzijde van het plein zijn er meer terrassen in combinatie 

met water. 

“De Markt moet vooral een levendige plek zijn waar 

ruimte is voor gezelligheid en ontspanning èn jaarlijkse 

terugkerende evenementen (kermis, jaarmarkt, carnaval 

etc.).”

Lopend, Fietsend, Met de auto.  

Anders, namelijk: “Prima zoals het nu is”.

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen

“Warmte 

Gezelligheid 

Gevoel van thuis komen”

“Meer bomen / groen 

Water 

Minder parkeer mogelijkheden”
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Ontwerpkrant

Auto’s kunnen vanuit de Borchmolendijk rijden naar de Stompersstraat en de Neulstraat. Deze weg delen ze 

met fietsers. Fietsers kunnen ook rijden van de Borchmolendijk naar de Heuvel. Parkeren voor auto’s bevindt 

zich aan de noordzijde van het plein in drie rijen. Alle drie de rijen lopen tot de kiosk. Tussen de linkerrij en de 

middelste rij staan bankjes op een grasveldje met bomen. De kiosk blijft staan en om de kiosk komt water. 

Dit water loopt door van de kiosk naar de zuidzijde van het plein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren aan de 

zuidoost kant van de kiosk en aan het noordwesten van het plein. De terrassen aan de noordzijde van het 

plein blijven waar ze nu zijn. Aan de zuidzijde van het plein komen meer terrasjes. Deze terrassen omringen 

een tweede grasveld met bomen waar het water doorheen loopt. Aan de bovenkant van dit grasveld zijn 

ook speelmogelijkheden. Aan het einde van het water komt kunst te staan.

“Gezelligheid, plek om samen te komen. Groen, bomen 

ook met het vooruitzicht van klimaatverandering/hogere 

temperaturen.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Authentiek 

Gezellig 

Dorpsmarkt”

“Groen of gras 

Schaduwbomen 

Waterpartijen”
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Ontwerpkrant

Zitten en groen aan de noorzijde van het plein vlakbij de Stompersstraat. Aan de zuidzijde van het plein 

zijn zitmogelijkheden, groen, kunst en een fontein gesitueerd. “Geen auto’s! Ondergrondse garage a.u.b. 

of net buiten de Markt. Supermarkten kunnen ook net buiten het centrum, dus auto’s zijn behalve voor de 

bewoners aan de Markt echt overbodig. Bomen rondom de kiosk. Speelterrein in combinatie met parkeren 

lijkt me geen goede combi. Er is voldoende speelterrein in St. Oedenrode. Zonder auto’s wel mogelijk!”

“Groen, rust, wél recreatie, géén auto’s, gemoedelijk en 

gezellig met oog voor de historische panden. Zo min 

mogelijk bestrating = duurzaam en bevordert gezondheid. 

Niet alleen gericht op het welzijn van de ouderen maar 

voor alle leeftijden.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen, 

Voorzieningen, Het plein zelf, 

Iets anders, namelijk: “groen.”

“Groen, authentiek, voor iedereen.” “Geen auto’s, meer groen en beplanting. 

Minder steen/bestrating. Regel vrijwilligers e.d. voor de 

ondersteuning van de ouderen i.v.m. boodschappen.”
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OntwerpkrantOntwerpkrant

Auto’s en fietsers delen de weg. Er loopt een weg van de zuidzijde naar de noordzijde over het midden van 

het plein, met een afslag naar de Neulstraat en het Kapittelhof. Naast de weg aan de zuidzijde van het plein 

komen parkeergelegenheden voor auto’s en fietsers en een terras. Aan de noordzijde van het plein komen 

parkeergelegenheden voor fietsers vlakbij de hoek van de Neulstraat en parkeergelegenheden voor auto’s 

bij de Stompersstraat. Bij het oude raadhuis komt kunst te staan. Kioks: “verplaatsen” richting het Kapittelhof, 

“verlagen (toegankelijk voor iedereen), combineren met groen!, combineren met terrassen”. Water: “mooi, 

maar Markt is te klein voor een waterpartij”. Boom: “laten staan en uitbreiden”. Groen: “rond kiosk. Bomen 

laten staan of vervangen”. Anders: “Voetgangers gebied (o.a. voor winkels). Visueel scheiden van fietsstroken 

en plek voor auto’s door andere kleur bestrating, géén niveauverschil met stroepranden”.

“Zo min mogelijk parkeerplaatsen 

Ruimte, goed toegankelijke terrassen 

Diverse zitplaatsen, ook buiten de terrassen 

Vlakke bestrating (géén kinderkopjes in loopgebied).”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor daglijkse boodschappen, 

Speciaalwinkels, Horeca en terrasjes, Voorzieningen

“1. Veilig vlak voetgangersgebied

2. Vakantiegevoel

3. Verbonden met kerkplein 

ad 3: lelijke versleten Christus Koningbeeld naar de 

begraafplaats!”

“Solarlampen 

Wateropvang 

Groen.”
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Ontwerpkrant

Er is een eenrichtingsweg voor auto’s van de Heuvel naar de Neulstraat, deze weg wordt gedeeld met 

fietsers. Auto’s kunnen parkeren naast deze weg en achter aan het Kapittelhof achter het Rabobank pand. 

Fietsers kunnen ook fietsen van de Heuvel naar de Borchmolendijk. De weg waar de auto’s rijden wordt 

gescheiden van het plein door bomen en groen. In het midden van de noordzijde van het plein komt een 

“verzakt/opstaand podium die in de grond kan zakken en omhoog kan voor evt. ijsbaan, evenementen etc.”. 

Dit podium wordt omringd door terrasjes en aan de zijkant van het podium richting het oude raadhuis komt 

een speelgelegenheid. De kiosk gaat “weg”.

“Gezelligheid, dorpsgevoel ‘het ons kent ons’, 

kindvriendelijk zo blijven ouders met (jonge) kinderen ook 

vaker in het dorp, kinderen willen liever mee. Kermis is een 

begrip op onze Rooise markt!”

Lopend, Fietsend, 

Anders, namelijk: “evt. in de schoolvakanties een treintje 

inzetten van park-kienehoef naar centrum.”

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Het plein zelf, 

Iets anders, namelijk: “speelvoorziening voor kinderen.”

“Mijn 3 aangekruisde plaatjes in 1. Gezelligheid, praktisch 

en veiligheid voorop!”

“Veel bomen planten 

Schaduwdoeken 

Zonnepanelen”
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Ontwerpkrant

Er loopt een weg voor auto’s en fietsers van het zuiden van het plein naar het noorden. Voor de auto 

dit is een eenrichtingsweg maar fietsers kunnen beide kanten op. De auto kan geparkeerd worden in de 

Neulstraat, het Kapittelhof en de Stompersstraat. De fiets kan geparkeerd worden voor elk gebouw dat 

grenst aan het plein. De binnenring van het plein wordt omringd door bankjes en bomen. In het noorden (bij 

het oude raadhuis) en in het zuiden (bij het pand van de Albert Heijn) komt kunst. De kiosk blijft staan. De 

terrassen blijven waar ze nu zijn.

“Dat je lekker zittend rond kunt kijken.”

Lopend, Fietsend, Met het openbaar vervoer, Met de auto

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Dat het gezellig wordt zonder parkeerplaatsen auto’s.” “Bomen plaatsen t.h.v. kiosk.”
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Ontwerpkrant

Er komt een fietsenstalling tussen de Passage en de Albert Heijn. Er komen ook een speelgelegenheid, water 

en bankjes bij het oude raadhuis en de Stompersstraat. 

“Het groen, de rust en toch ontmoeting.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Voorzieningen

“Autovrij, schaduwrijk, sfeervol.” “Bomen, gras.”
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Ontwerpkrant

Rondom de kiosk komt “koffie + ijs, terras en luch”. Aan beide kanten van de kiosk komen 

parkeergelegenheden. De verhoging bij de parkeerplaatsen blijft. De kinderkoppen worden ook behouden. 

“Onze eigen dorpskern is uniek en vertrouwd voor onze 

bewoners.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf,  

Iets anders, namelijk: “MET DE MARKT IS NIKS MIS.”
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Ontwerpkrant

De weg loopt van de Heuvel naar de Borchmolendijk met afslagen naar de Neulstraat en de 

Stompersstraat. Deze wegen worden gedeeld met de fiets. De auto kan geparkeerd worden op het plein van 

het oude raadhuis tot waar de kiosk nu staat. Fietsers kunnen hun fiets parkeren voor het Rabobank pand, 

het oude raadhuis en bij de Albert Heijn. De terrassen blijven waar ze nu zijn. De kiosk wordt verplaatst naar 

het zuiden van het plein, ongeveer ter hoogte van de Passage.  

“Sfeer 

Gezelligheid”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Gezellig 

Een groot plein waar de auto te gast is 

Kermis altijd op de markt”
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Ontwerpkrant

Lopend, Fiesend, Met de auto 

“Laat het zoals het is.”

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen 

“Het is goed zoals het is.”

“Poten af van onze Markt.” “Haal onze gezellige Markt niet weg, is prima zo!!!”
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Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: Kiosk: “Die blijft zoals hij is”. Geen kunst. 

“Geen overdreven drukte, daar is Sint-Oedenrode niet 

groot genoeg voor. 

Geen dure aanpassingen, waarvan achteraf blijkt dat er te 

weinig gebruik van wordt gemaakt. 

Er verdwijnen al zóveel karakteristieke gebouwen(-tjes) en 

plekken in Sint-Oedenrode, laat de Markt álstublieft zijn 

vertrouwde karakter behouden!”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Voor de Markt, maar vooral voor geheel Sint-Oedenrode: 

Eer oude glorie, herstel het, en laat ons mooie dorp zijn 

karakter behouden!”

“Iets meer groenstroken (=iets minder 

parkeergelegenheid?) met eventueel bankjes.”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt op een eenrichtingsweg van de Borchmolendijk naar de Neulstraat. Fietsers gebruiken deze 

weg ook maar kunnen wel beide richtingen op. Er is ook een weg voor fietsers van de Borchmolendijk naar 

de Stompersstraat en ook nog een richting de Heuvel. De auto kan ondergronds geparkeerd worden. Aan de 

zuidzijde van het plein komt kunst, ongeveer ter hoogte van de Passage. Er komen ook speelgelegenheden 

en een fontein. Deze fontein komt in het midden van het plein ter hoogte van de Neulstraat. Aan de 

noordzijde komt ook een fontein, maar dan ter hoogte van het oude raadhuis. De kiosk blijft staan, maar er 

komen wel zitgelegenheden omheen. Ook komt er “zoveel mogelijk groen als waar het kan”. De locatie van 

de terrassen verandert niet.

“Eenvoudige activiteit kost weinig om dit te realiseren. 

Uitbreiding van de terrassen waar dit mogelijk kan zijn. 

Diverse zitjes aanleggen met uitzicht naar bepaalde 

richtingen.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Auto vriendelijk (vrij).” “Bomen en groen aanbrengen.”
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Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: Auto rijdt: “Niet! of zeer beperkt.” Auto parkeert: “Niet! of beperkt en alleen kort!” Fietser 

fietst: “Overal” Fietser parkeert: “Zoals nu” Terrassen bevinden zich: “Voor de horeca zaken zoals nu” Kiosk: 

“Verwijderen” Zitten: “Horeca” Spelen: “Gehele plein” Boom: “Zoals” met een pijl naar de kaart. Groen: “Veel 

(ook gras)” Kunst: “Niets”

“Petanque 

Gezelligheid 

Groen”

Lopend, Fietsend

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen, Het 

plein zelf 

“Rust 

Ruimte 

Gezellig”

“Groen 

Gras”



104

Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: “Houden zoals het nu is”.

“Houden zoals het nu is. Als AH weg is, staan er vanzelf 

minder auto’s.”

Lopend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Sfeervol 

Gezellig 

Toegankelijk”

“Groen -> geen gras! 

Overkappingen bij terrassen”
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Ontwerpkrant

“Groen straalt sfeer, gezelligheid uit. ‘t Geeft met grote 

bomen aanzien en historie. 

Meer bankjes om gezellig even te zitten, zonder dat je iets 

hoeft te nuttigen.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Een beter ‘voetpad’ met andere bestrating voor ouderen, 

rolstoelers/kinderwagens. De kinderkoppen rollen niet. 

Verder de markt zò laten. ‘t Is geldverspilling -> ga ‘t 

slechte wegdek op veel plaatsen maar aanpakken!!  

Voetpad kan op de verhoging aan de straatkant.”

“Met andere bestrating wordt ‘t heel betonnig. Laat ‘t sfeer 

uitstralen door de kinderkoppen. Misschien Kerkplein voor 

de ijsbaan??”
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Ontwerpkrant

Aan de zuidzijde van het plein komen er voor auto’s parkeergelegenheden. Voor de fietsers komen ook 

parkeergelegenheden van de hoek van de Neulstraat tot aan de Passage. Aan de noordzijde van het plein 

komt een gelijkvloerse waterpartij. De kiosk gaat weg. Waar de terrassen staan, komen zitgelegenheden.

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen

“Prachtige waterpartij.”
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Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: “Opnieuw herstraten en laten zoals het is. Voor de kermis en andere evenementen.”

“Geen bomen en vijvers want dan kan er geen kermis 

gehouden worden. Want dan krijg je hetzelfde als in 

Schijndel.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, De jaarlijkse grote evenementen, Het plein 

zelf

“Ervoor zorgen dat de kermis enz. kan blijven.” 
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Ontwerpkrant

Auto’s kunnen rijden van de Heuvel naar de Stompersstraat met een afslag naar de Neulstraat en naar de 

Borchmolendijk “tot aan de praktijk fysio”. Fietsers kunnen fietsen van de Stomperstraat naar de Neulstraat. 

Aan de noordzijde van het plein tussen de kiosk en het oude raadhuis kunnen auto’s parkeren. Fietsers 

kunnen hun fiets naast de kiosk en aan de zuidzijde van het plein naast het parkje parkeren. Aan de 

zuidzijde van het plein komt een “soort parkje met bomen en groen”. De terrassen bevinden zich “alleen 

voor de horecagelegenheid”. De kiosk “niet verplaatsen”. “Op de markt zelf blijven de kinderkopjes.” “Vanaf 

oude raadhuis tot aan pastorie een strook met strak wegdek, geschikt voor rollators en rolstoelen.”

“De rust en het genieten van mensen om je heen.”

Lopen, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen

“Weinig veranderen 

Kleine aanpassingen 

Gezellig voor jong en oud.”

“Klein gedeelte een soort parkje aanleggen, om elkaar 

te ontmoeten in de verkoeling van bomen en zonder de 

verplichting om geld uit te geven op een terras.”
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Ontwerpkrant

Auto’s en fietsers delen de weg van de Heuvel naar de Borchmolendijk. Voor de auto is deze weg alleen 

een eenrichtingsweg. Fietsers kunnen ook fietsen op de Neulstraat. De auto kan geparkeerd worden vanaf 

het oude raadhuis tot halverwege de ruimte aan de noordzijde van de kiosk en achter het Rabobank pand. 

De fiets kan geparkeerd worden op het Kapittelhof en de Neulstraat. Aan de zuidzijde van het plein komen 

zitgelegenheden, groen en kunst. En aan de noordzijde van het plein, het deel wat niet gebuikt wordt voor 

parkeren, komen ook zitmogelijkheden, groen, kunst en water. Er komt een rij bomen om het parkeergebied 

af te scheiden met het plein. De kiosk blijft staan. 

“Gezellig, rustig, relaxen voor jong en oud.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, Voorzieningen, Het plein zelf

“Autoarm 

Kunst 

Schaduw bomen + bankjes”

“Een paar grote bomen waar ook bankjes komen.”
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Ontwerpkrant

Er komt een eenrichtingsweg van de Neulstraat naar de Borchmolendijk. Het plein wordt aan de zuidzijde 

afgesloten. De zuidzijde van het plein wordt gevuld met “groen + kleur”. De noordzijde van het plein wordt 

“parkeermogelijkheid (kort parkeren)”. Naast de kiosk komt een fontein en groen.

“Meer groen, minder auto’s.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Het plein zelf

“Meer groen 

Gelijksvloers 

Minder auto’s”
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Ontwerpkrant

Vanuit de Borchmolendijk tot ter hoogte van het Kapittelhof is er een weg voor auto’s. Deze weg gaat 

door naar de Neulstraat. Vanuit de Heuvel is er een eenrichtingsweg. Vanuit de Stompersstraat komt er 

een eenrichtingsweg naar de Borchmolendijk langs het oude raadhuis en een eenrichtingsweg naar de 

Neulstraat langs de panden aan het noordwesten van het plein. Al deze wegen worden gedeeld met de 

fietsers, alleen mogen fietsers wel beide richtingen op. De fiets kan geparkeerd worden voor het Rabobank 

pand en vanaf de Albert Heijn tot aan de Passage. De auto kan geparkeerd worden over het hele plein, 

noord- en zuidzijde. Op de punt van de zuidzijde van het plein en naast de kiosk komen zitgelegenheden en 

kunst. De terrassen blijven op hun huidige plek. 

“De markt laten zoals hij is! Dan is er ook weer ruimte 

voor alle activiteiten die er altijd zijn, zoals de kermis, 

weekmarkt en de tent voor de jeugd tijdens carnaval.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen

“Multifunctioneel 

Evenementen 

Onveranderd”

“Riool en regenwater apart 

Verlichting LED en zonnepanelen”



120

Ontwerpkrant

De auto kan vanaf de Heuvel naar de Borchmolendijk in beide richtingen en langs beide kanten van de 

kiosk. De auto kan geparkeerd worden tussen de bestaande bomen. De fietser kan fietsen vanaf de Heuvel 

naar de Borchmolendijk. De fietser parkeert aan de oostzijde van het plein, halverwege het plein ter hoogte 

van de huidige kiosk en op de hoek bij het Rabobank pand. De kiosk is mobiel. Op de plek waar de kiosk nu 

staat, komen zit- en speelmogelijkheden met water. Er komen nog meer zitmogelijkheden tussen de weg en 

parkeerplaatsen voor de auto’s aan de oostzijde van het plein. De terrassen blijven op hun huidige plek.

“Waterpartijen zijn dynamisch en kunnen zorgen voor 

interactie. Gezellige terrassen, en de auto’s zo ver mogelijk 

naar buiten. Diverse bankjes als afscheiding voor fietsers 

en wandelaars en als ontmoetingsplek.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Ontmoetingsplein, wel (langzaam) te bereiken voor auto’s, 

Kiosk mobiel 

Waterpartij interactief”

Bij waterpartijen circulair gebruik van grondwater. Pomp 

op alternatieve energie.”
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Ontwerpkrant

Voor de auto’s is er een weg van de Heuvel naar de Neulstraat, langs de Kruidvat. Naast de Kruidvat is 

een wandelpad en parkeerplaatsen. Aan de andere kant van deze weg staat een rij met bomen. Er loopt 

ook nog een weg van de Borchmolendijk naar de Stompersstraat. Voor het Oude Raadhuis komt een 

fietsenstalling. Er komt ook een fietsenstalling op de hoek van het Kapittelhof richting de Heuvel. Naast deze 

fiestenstalling komen hier ook bankjes te staan. De terrassen aan de noorzijde van het plein blijven op hun 

huidige plek. Alleen wordt het terras aan de oostzijde wel uitgebreid. De rest van het plein wordt een “wandel 

– fiets” gebied.

“Het centrum: een ontmoetingsplek, gezelligheid, maar 

wat ik mis bij deze foto’s, tussen terrassen ook winkels, en 

voor de winkels mogen gerust horizontale parkeerplaatsen 

blijven, parkeertijd b.v. een half uur. Totaal geen verhoging 

(stoepen e.d.) Kiosk op dezelfde plek. Niet veel veranderen, 

wel beter voor rolstoelgebr. e.d. Maar onder de nieuwbouw 

(i.p.v. Rabo) een extra verdieping voor auto’s.”

Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Levendig, gemoedelijk, gastvrij” “Groen rondom Kiosk”
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Ontwerpkrant

Er zijn twee wandelpaden aan beide zijdes van het plein. Langs de weg komen lantaarnpalen, bomen 

en parkeerplekken. Er komen bankjes op het plein. De kiosk verschuift een beetje richting het zuiden. De 

terrassen blijven op hun huidige plek.

“Veel groen voldoende ‘kunst’ punten voor de ouderen 

onder om d.m.v. bankjes tijdens de wandeling, 

speelmogelijkheid, mooie terrassen met uitstraling 

verzorgd!”

Lopend, Fietsend

Winkels voor dagelijkse boodschappen, Horeca en 

terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen

“Meer en gezellig publiek op sjieke terrassen met een oog 

voor natuurlijk schoon en speelmogelijkheden.”

“• Zonnepanelen op kiosk

• Voldoende schoon en waterpunten t.bv. evenementen 

geeft een verzorgde uitstraling”
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Ontwerpkrant

Tussen het oude raadhuis en waar nu de kiosk staat, komt een strook met een “waterpartij net als Veghel”. 

De kiosk verhuist naar de Kienehof. Voor de rest wordt het plein “leeg, geen auto’s, met telkens flexibele 

inrichting: bomen in kuipen, zitbanken, verplaatsbare kiosk, enz.”.

“Groen, jong en oud, ontmoeting”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen

“Italiaans plein met water. 

Schaduw van green. 

Spelende kinderen, banken voor ouderen.”

“Flexibel, groen, water” 

“De markt is de huiskamer van het dorp. Niemand zet 

thuis de auto in de huiskamer… dus, alle auto’s weg, leeg 

neutraal plein omzoomd door bomen, en naargelang de 

behoefte:

• Bomen in kuipen

• Kerstboom

• Zandbed voor paardenmarkt

• Tenten voor carnaval

• Kermis

• IJsbaan

• Bankjes voor ouderen

• Speelruimte voor kinderen

De oude sierlijke kiosk was demontabel, deze ‘kolos’ is 

onbruikbaar vanwege de verkeersherrie naar de Kienehoef 

voor zondagmiddagconcerten.”
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Ontwerpkrant

Voor de auto komt een “ondergrondse parkeergarage”. De fietser parkeert zijn fiets op “één centraal punt”. 

De terrassen bevinden zich aan “één kant” van het plein. De kiosk blijft staan. Aan de zuidzijde van het 

plein komt een “waterornament” met “bankjes, beplanting, struiken, bloemen en bloembakken. De straat 

wordt in een ronde vorm betegeld. Rondom komt verlichting uitgebouwd”. Rondom het hele plein komt 

een “doorlopende boulevard”. Rond de kiosk komen “bankjes i.v.m. muziek, optredens of bijv. theater en 

bloembakken”. Daaromheen komen ook vier punten met “ledverlichting”. Waar nu het terras van de Goude 

Leeuw zit komen “planten en struiken”. Voor het oude raadhuis komt een “waterornament met verlichting en 

mozaïek bankjes Gaudí stijl”. Met een bloembak aan elke kant van het plein.

“Ontmoetingsplek -> bankjes – veel groen – paden – 

bomen – struiken en beplanting”

Lopend, Fietsend

Horeca en terrasjes, Het plein zelf, “Horeca niet aan het 

plein zelf aan één kant”

“Groene oase die mensen verbindt?” “Beplanting, licht (zonne-energie) dynamisch 

Bomen/schaduw.”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt van de Heuvel naar de Neulstraat en van de Borchmolendijk naar de Stompersstraat. De 

fietser rijdt van de Heuvel naar de Borchmolendijk. De kiosk wordt verplaatst naar het middel van het plein, 

met daaromheen bankjes en bomen. Aan de zuidzijde van de kiosk komt water. Waar nu de kiosk staat, 

komen speelmogelijkheden. De rest van het plein wordt opengelaten voor de “weekmarkt en ander kleine 

evenementen”. Voor het oude raadhuis, op de hoek bij het Kappittelhof richting de Borchmolendijk en bij De 

Gouden Leeuw komen terrassen. 

“Veel groen het wordt warmer in de toekomst schaduw is 

belangrijk. Groen geeft rust. Een water voor de jeugd om 

te spelen. Wel betere zit meubelen voor de rug.”

Lopend, Fietsend, Met de auto, “Alles is mogelijk als de 

auto’s maar elders parkeren.”

De weekmarkt, Horeca en terrasjes, Het plein zelf, 

“Weekmarkt moet meer foodmarket worden”

“Een soort Franse markt 

Er gaat een rust van uit. 

Geen Oischotse toestanden!”

“Dakbomen, geulen met rooster erop veilig voor jong en 

oud.  

Kiezel op bepaalde plekken.”
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Ontwerpkrant

“Meer terrassen op het kerkplein en op de markt. 

Een gratis parkeergarage b.v. onder of i.p.v. het 

Rabobankgebouw. Meer groen.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen

“Terrasjes 

Kiosk 

Muziek”
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Ontwerpkrant

“De markt is goed zoals hij is. Evenementen zoals de kermis, moet er kunnen staan!!”

“Samenkomst & gezelligheid 

Maar van ons mag kort parkeren blijven bestaan. Het 

is ook prettig dat je dicht bij ’n eetgelegenheid kunt 

parkeren, vooral in de avond.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen, 

Voorzieningen

“Carnaval – (jaar)markt – kermis”
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Ontwerpkrant

De auto deelt de weg aan de zuidzijde van het plein met fietsers. Hierna kunnen fietsers gewoon rechtdoor, 

maar de auto slaat af richting de Neulstraat waar de weg een bocht kent richting Stompersstraat. Vanuit de 

Neulstraat komt er een weg die aansluit op deze bocht. De weg heeft een tweede bocht ten hoogte van de 

Stompersstraat naar de Borchmolendijk. De fiets kan geparkeerd worden bij de Kruidvat en de Albert Heijn. 

Aan de zuidzijde van het plein komt ook water, zitmogelijkheden en groen. Aan de noordzijde van het plein 

wordt de kiosk richting het oosten verplaatst en kan de auto daar geparkeerd worden. De terrassen op de 

noordzijde van het plein blijven op hun huidige plek. 

“Beleving. Wat te doen.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen 

“supermarkt”, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Evenementen – kermis – markt – terrassen.” “Groen”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt vanaf de Borchmolendijk naar het midden van het plein. Hier splitst de weg naar de Neulstraat 

en de Heuvel. De auto kan geparkeerd worden in het noorden van het plein en deels in de Borchmolendijk. 

“Kinderkoppen voor lage snelheid, hoorbaar voor wandelaar.” De fietser rijdt “vrij over weg of promenade”. 

De fiets kan geparkeerd worden in de Borchmolendijk en in het midden van het plein aan de zijkant van het 

fietspad. De kiosk blijft “behouden op de plek – kostenbesparend”. Naast de kiosk komen bankjes en een 

speelmogelijkheid met zand. Aan de andere kant van de autoweg zijn ook zitmogelijkheden en bomen en 

heggen van Haagbeuk rood. Over de weg op het midden van het plein naar de Heuvel is ook een zebrapad 

ingetekend. Aan de zuidzijde van het middeldeel van het plein tussen de fietsenstalling en fietspad komt ook 

een “reserve plaats – andere verharding dan weg en promenade”. De terrassen blijven op hun huidige plek. 

“Auto is te gast” op het plein. 

“Levendigheid, met wel een praktische inrichting om 

met laagdrempelig te houden voor een bezoek aan het 

centrum.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt “op de promenade en evt. kerkplein”, 

Winkels voor dagelijkse boodschappen, Speciaalzaken, De 

jaarlijkse grote evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“Authentiek (Oirschot, Rothenburg ob der Tauber)” “1. Autoweg verdiept

2. Straatprofiel: promenade-weg-zand bij kiosk

3. Schaduw van bomen”
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Ontwerpkrant

De fiets kan rijden op een tweerichtingsweg van de Heuvel naar de Borchmolendijk en ook op het 

Kapittelhof. In het Rabobank pand komt er een parkeerplaats voor auto’s. In het zuiden van het plein 

komen zitmogelijkheden. Daarboven komen fietsenstallingen. En daarboven komt een jeu de boules 

baan en speelmogelijkheden met zand en een schommel. Aan de noordzijde van het plein komen ook 

zitmogelijkheden waar nu de kiosk staat met “waterpret”, kunst en bomen. De kiosk gaat weg. 

“Gezellig, druk, mensen, autovrij, terrassen 

Water spelen 

Géén kiosk.”

Lopend, Fietsend,  

Anders, namelijk: “met de step”

De weekmarkt, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Het plein zelf,  

Iets anders, namelijk: “Hotel”

“Auto-vrij 

Veel horeca 

Dansgelegenheden kunst, muziek 

Creativiteit. 

Samen komen!”

“Planten, bomen 

Net als ik Frankrijk.”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt vanaf de Heuvel naar de Neulstraat en vanaf de Stompersstraat via de Borchmolendijk ook 

naar de Neulstraat. Parkeren kan achter het pand van de Rabobank. De zuidzijde van het plein is autovrij. 

Hier staat ook een waterornament of kunst met zitmogelijkheden. Aan de noordzijde van het plein zijn 

ook parkeermogelijkheden voor auto’s met aan de randen van het plein zitmogelijkheden. De kiosk en de 

terrassen aan de noordzijde van het plein blijven staan waar ze nu ook staan.

“Gezelligheid, relaxen, sfeer”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf 

“Ondergrondse parkeerplaats” “Beter begaanbare voetpaden voor rolstoel, rollator, 

scootmobiel”
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Ontwerpkrant

De auto wordt “aan 1 zijde van de markt” geparkeerd (noordzijde). Het fietspad wordt aan beide zijden 

vanaf de Heuvel tot de Borchmolendijk verbreedt. De terrassen “daar waar ze nu ook zijn”. De kiosk: “niets 

aan doen”. “Openbaar toilet net als in Uden op de markt.” 

“De gezelligheid die de foto’s uitstralen, gezellige drukte. 

Als er geen evenementen plaatsvinden, graag meer 

bankjes en/of bomen in verplaatsbare bakken. Die dan 

aan de kant gezet kunnen worden.”

Lopend, Fietsend, Met de auto 

“Geen fietsen voor de Apotheek, Kruidvat en AH. Alleen 

toegankelijk voor voetgangers en rolstoelen.”

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen, Het 

plein zelf

“Middelpunt  

Kloppend hart 

Ruimte”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt van de Heuvel naar de Borchmolendijk op een eenrichtingsweg. Deze weg wordt ook 

gebruikt door fietsers, maar voor hen is het een tweerichtingsweg. Langs deze weg zijn ook een aantal 

parkeerplekken voor auto’s. De Neulstraat en Stompersstraat worden een fiets- en wandelstraat. De fiets 

kan geparkeerd worden op beide hoeken van de kruising van de Neulstaat en de Markt. Daarnaast zijn 

er fietsenstallingen gesitueerd nabij het Kapittelhof en het Kerkplein. Aan de zuidzijde van het plein komt 

water en kunst. Dit is het “huidige kunstwerk op een beter plek elders op de Markt, zie brieven”. De blijft 

kiosk “op de historische plek in het oorspronkelijke historische ontwerp”. “Visueel herstel van de tramlijn in 

de bestrating.” De terrassen blijven op de huidige plek. Er komt water op het Kerkplein. “Groene uitstraling. 

Qua inrichting en uitstraling recht doen aan historische markt en panden/gevelstructuur”. “Parkeren zo veel 

mogelijk niet op de Markt”.

“Groen, sfeervol en levendig 

Terrassen en horeca (wel ruimer van opzet als op foto, 

ontmoeting 

Geen/zo min mogelijk geparkeerde auto’s 

Mis keuze foto met historische uitstraling!”

Fietsend, Met de auto

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, Voorzieningen 

“Kermis 

Evenementen”

“Sfeervol en autoluw 

Historisch karakter versterkt 

Groene uitstraling met bomen (behoud)”

“Veel bomen, groen 

Water kunstwerk 

Hergebruik bestrating materialen + route mensen met 

fysieke beperking, rustplekken en dementie vriendelijk”
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Ontwerpkrant

Aan de zuidzijde van het plein richting de Heuvel komt water, daarboven komen zitmogelijkheden met 

bomen. Aan de noordzijde van het plein rond de kiosk komt water en bij het oude raadhuis nog een keer 

zitmogelijkheden met bomen en water. 

“Gewoon een vrije markt zonder auto’s.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Speciaalzaken, De jaarlijkse grote 

evenementen, Het plein zelf

“Gezellig 

Gezellig  

Gezellig”
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Ontwerpkrant

“De groene zo goed als autovrije ontmoetingsplek in het 

dorp.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Het plein zelf

“Ontmoeten 

Groen 

Gezellig”

“Groen. Bestrating 

Verlichting”
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Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: Auto rijdt: “zoals nu”. Auto parkeert: “ondergronds”. Fietser fietst: “zoals nu”. Fietser 

parkeert: “Voldoende fietsrekken, o.a. fietsnieten. Verder in parkeerkelder”. Terrassen bevinden zich: “bij 

horecagelegenheden”. Kiosk: “laten staan”. Geen water, spelen en kunst. “Voldoende prullenbakken.  

Meierijstad had van het “De Leijerperceel” een prachtige parkeerplaats kunnen maken door aankoop. Men 

komt altijd daags naar de Markt.”

“Groen, jaarlijkse kermis, terras, geen auto’s 

Bestrating zoals nu, rondom gladder voor voetgangers, 

rollators, rolstoelen enz. De rest kasseien.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen 

“kermis”, Voorzieningen, Het plein zelf

“De woningen tussen Markt en Kappittelhof en café 

Müller weer opnieuw opbouwen. Nu kan dat nog. Op het 

achterterrein kan nog nieuwbouw komen.”

“Goed zoals het nu is.”
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Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: Auto rijdt: “zoals nu”. Auto parkeert: “in ondergrondse parkeergarage”. Fietser fietst: “aan 

de rand v.d. Markt, zoals nu”. Fietser parkeert: “hier en daar wat. Ook voor winkels z.g.n. fietsnieten. Fietsen 

die hele dag parkeren in de kelder”. Terrassen bevinden zich: “waar horeca zit, ieder z’n eigen terras”. Kiosk: 

“moet blijven”. Geen water, spelen en kunst. Wel zitten, bomen en groen.

“Veel groen, geen auto’s. Rustige uitstraling, hier en daar 

’n terras.”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen, 

Voorzieningen, Het plein zelf

“Dat er niet meer grote gebouwen komen, maar passende 

woningen in de stijl van vroeger. Zie Oisterwijk en 

Oirschot.”

“Veel bomen, boompjes”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt van de Heuvel op een eenrichtingsweg naar de Borchmolendijk. Auto’s en fietsen delen de 

weg, maar voor fietsers is het wel een tweerichtingsweg. Deze weg heeft een kronkelige vorm. Naast deze 

weg kunnen auto’s parkeren aan de zuid- en noordzijde van het plein. Op het zuidelijkste puntje van de 

Markt komt kunst. De Neulstraat en de Stompersstraat zijn alleen wegen voor fietsers. Rond de kiosk komen 

zitmogelijkheden met water en groen. Op de hoek van het Kapittelhof richting de Borchmolendijk blijven de 

terrassen zitten. 

“Gezelligheid – samenkomen – ontmoeten – evenementen 

De waterpartij = meer voor het kerkplein.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen, Het plein zelf

“De weg is kronkelig omdat deze de Dommel voor moet 

stellen dus goede afwatering in de straat maken.”
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Ontwerpkrant

“Drukte op de markt door terrassen, winkels evenementen. 

Parkeren is nodig voor de winkeliers anders komen 

daardoor geen klanten en bij Odendael is parkeren al een 

ramp. Als je een keer naar de dokter moet.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote 

evenementen, Voorzieningen

“Laten zoals ie is.” “Geen idee. Ben ik niet zo in thuis, maar wel graag iets dat 

niet zo opvalt, zoals een windmolen ofzo.”
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Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: “Laat ik aan de specialist over.”

“Ruimte voor gezelligheid, optredens, groepen, samen 

zitten, hang plek voor iedereen! Natuur, cultuur. 

Gebruik van zand of kiezel die vast geplakt zit (voorbeeld 

Breskens).”

Lopend, Fietsend

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, Het plein zelf

“Plaats voor ontmoeting!” “Bomen, afvoer, gebruik v zonne-energie v. verlichting”
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Ontwerpkrant

De auto rijdt vanaf de Heuvel naar de Borchmolendijk en kan ook afslaan naar de Neulstraat. Deze weg 

is een eenrichtingsweg. De weg wordt door een trottoir met daarachter parkeerplaatsen begrensd. De 

parkeerplaats op het zuidelijke deel van het plein blijft “zoals het nu is”. Aan de noordzijde komen vier rijen 

parkeerplekken voor auto’s. Kiosk: “nu is de kiosk veel te afstandelijk!! De muur rondom de kiosk afbreken, 

maar de pilaren en het dak hetzelfde laten. De kiosk op ongeveer gelijkvloerse onderkant zoals de Markt. 

De vloer mag iets hoger dan de “vloer” van de Markt. De kiosk zal voor activiteiten veel vriendelijker, opener 

en lichter ogen. Nu is de kiosk te donker en de activiteiten zijn op te grote afstand. Spreekt nooit aan. De 

kiosk gebruiken voor: koren bijv. op zaterdag, uitdelen folders, muziekgroepen, inleveren/ruilen van spullen, 

tentoonstelling kunst enz.

“Er is gezelligheid, er is drukte, bedrijvigheid. Je komt 

mensen tegen, je kunt een praatje maken. Auto’s parkeren 

mag ook maar ik had er al drie aangekruisd.”

Fietsend, Met de auto 

“Als de markt autovrij wordt zal er veel te weinig “reuring” 

zijn. Mensen moeten af en aan kunnen komen en gaan.”

De weekmarkt, Winkels voor dagelijkse boodschappen, 

Horeca en terrasjes, De jaarlijkse grote evenementen, 

Voorzieningen, Het plein zelf

“• Levendig!

• Toevallige ontmoetingen! Waarbij een praatje over en 

weer gemaakt wordt.

• Wel auto’s anders wordt het tè eenzijdig en te weinig 

beweging”
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Ontwerpkrant

“Groen 

Ontspanning”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, 

Voorzieningen

“Groen”
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Ontwerpkrant

De auto’s en fietsers delen de weg vanaf de Borchmolendijk en de Neulstraat. De auto’s en fietsen kunnen 

geparkeerd worden aan de zuidzijde van het plein. De twee parkeerplaatsen worden gescheiden door 

groen. Aan de noordzijde van het plein naast de kiosk richting het zuiden en naast de weg vanaf de 

Borchmolendijk komt ook een strook met groen. Op de hoek bij de Stompersstraat komen zitmogelijkheden 

met water. Tussen de kiosk en het water komen bomen. 

“Alle drie beelden samen maken dat iedereen iets mooi 

vindt op de Markt. Kinderen kunnen spelen, ouderen 

kunnen rustig zitten en van het water genieten en de 

horeca biedt plek om iets te kunnen drinken. Graag zou ik 

bij beeld 2 nog gras toevoegen voor nog meer naturlijke 

sfeer.”

Lopend, Fietsend, Met de auto

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, De 

jaarlijkse grote evenementen, Het plein zelf

“• Gezellig

• Praktisch

• Mooi”

“Meer groene plekken en bomen.”
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Ontwerpkrant

Auto’s en fietsers mogen in de Neulstraat, Stompersstraat en Borchmolendijk rijden. Het plein wordt omringd 

met terrassen. Vanaf het midden tot halvewege de noordzijde van het plein komen drie waterelementen met 

zitmogelijkheden eromheen. De kiosk wordt verplaatst naar het noorden van het plein bij het oude raadhuis. 

Naast de kiosk komen kunst en groen. Over het hele plein komen bomen te staan. In het zuidelijkste puntje 

van het plein komt ook nog groen. 

“Terrasjes, openbare zitgelegenheid i.v.m. veel groen, 

waterfontein.”

Lopend, Fietsend 

“Parkeergelegenheid buiten/rondom het centrum.”

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, 

Voorzieningen, Het plein zelf

“Authentiek, groen, gezellig” “Bomen/schaduw, drinkwatertap, waterfontein”
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Ontwerpkrant

Begeleidende tekst: “De kiosk: dit is een mooi gebouw uit een andere tijd. Tijd van harmonieorkesten en 

fanfares. Nu vind ik het ding hoofdzakelijk in de weg staan. Laten we de kiosk* bedanken en weggeven aan 

iemand met een park of landgoed. De kiosk mag dus gewoon weg.”  

* ”Misschien kan iemand er een tiny house van maken.”

“De beelden die ik heb gekozen symboliseren  

Ontmoeten – ont-moeten 

Samenzijn en bij buurten 

Spel en verkoeling”

Lopend, Fietsend, Met de auto, 

Anders, namelijk: “scootmobile, rolstoel, kinderwagen.”

De weekmarkt, Speciaalzaken, Horeca en terrasjes, 

Voorzieningen, Het plein zelf,  

Iets anders, namelijk: “A kinderkermis op kerkplein. B grote 

attracties op het evenementen terrein.”

“Ontmoeten 

Kleine marktjes. 

Water.”

“Hemelwater -> vijver + Dommel 

Mogelijkheid schaduw doeken te kunnen plaatsen.”



IDEEËNKAR
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Ideeënkar

IDEEËNKAR
“Markt” “Speeltuin”

“Auto vrij maken  

Meer horeca op de markt. 

Parkeergarage 

Waterpartij op de markt.”

“Een speeltuin”

“Een speeltuin” “Speeltuin”

“Auto vrij!!” “Een mooi plein dus -> 

AUTOVRIJ”



176 177

Ideeënkar

“Autovrij of alleen nog een stukje voor het oude raadhuis. ; wat 

bankjes, kunst en water (voor de kinderen)”

“Kiosk   Géén auto’s!! 

Bomen - Bloemen  -> Succes!! 

Banken”

“Bankjes voor meer personen” “Een speeltuin”

“Trampoline” “Auto-vrij 

Groen & hard 

Ontmoeten & Feest”

“Autovrij!” “Niks veranderen”
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Ideeënkar

“Een speeltuin” “Parkeergarage, markt autovrij, doorgang veiliger voor iedereen.”

“Laten zoals het is.” “Geen auto’s meer op de markt! 

In de winter een gezellige schaatsbaan!!!”

“Waterpartij voor kinderen met relax banken eromheen voorb. Best 

Horst aan de Maas”

“Markt autovrij”

“Laten zoals het is. 

Geen schaatsbaan”

“Sommige plaatsen geen kinderkopjes voor de rolstoelen. 

Meer bankjes voor meer personen”
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Ideeënkar

“Laten zoals het is!!! 

Zo is het mooi en levendig 

Kermis, jaarmarkt etc. goed zo”

“Kiosk moet blijven 

Geen schaatsbaan 

Leuke bankjes voor de ouderen en toeristen om te kijken naar 

mooi rooi”

“Een speeltuin 

Een speelgoedwinkel”

“Dat de lindebomen en de kastanjebomen weer terug komen.”

“Schaatsbaan in de winter.” “Auto’s weg 

Bomen terug”

“Auto-arm 

Kunst, grote bomen +  

Bankjes eronder 

Waterspel voor kinderen”

“De kiosk moet blijven.”
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Ideeënkar

“Zie Schijndel! 

Minder auto’s  

Straat verleggen 

Meer terras en spelende kinderen!”

“Autovrij, meer terras”

“Autovrij 

Veel terrasjes 

Bedrijvigheid 

Groen”

“Laten zoals het is, Rooi is goed zo.  

Stoepranden weg 

Nooit de weg afsluiten 

Moeilijk voor rollator”

“Oude sfeer bewaren 

Hergebruik materialen 

Terrassen”

“Kiosk mag blijven!! 

Terras vergroten. 

Deel afsluiten voor autoverkeer! 

Ontmoetingsplek voor ouderen. Bankjes/terras.”

“Autoluw -> wel parkeren, maar veilig qua verkeer.  

Fietsparkeren moet beter.”

“Een bioscoop”
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Ideeënkar

“Dat ie blijft zoals tie is. 

Dit is geldweggooierij.”

“• De kiosk behouden (dit hoort bij de markt)

• Beperkt parkeren (klein stukje bij AH)

• Mooie bomen, bankjes, iets meer groen.”

“Vooral meer zitbankjes!!!” “Vooral groen

• Bomen & bankjes

• Meer plekker voor fietsen

• Minder autoparkeren”

“Zo laten als het is. Alleen de straatklinkers vervangen.” “Marktlui zo min mogelijk obstakels! 

Multifunctioneel!”

“Geen schaarsbaan 

Kiosk moet blijven 

Activiteiten ok, Leuk!”

“De markt mag gewoon blijven zoals ie is!”
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Ideeënkar

“Dat die hobbelstenen opgeruimd worden.” “Niveau van kiosk (vloer) verlagen. 

Mooie doorkijk.”

“Zo laten! Parkeervrije zone rond kiosk, zodat kiosk beter zichtbaar 

wordt. Kiosk beter gebruiken -> cultureel programma (muziek, 

cabaret, toneel). Gezellig! 

Parkeerkelder onder Rabobank. AH nieuwe locatie -> waar moeten 

senioren dan naar toen?”

“1. Kiosk moet blijven!

2. Autovrij maken

3. Kinderkopjes weg

4. Bankjes, groen ronde de kiosk.”

“Houden zo 

Kiosk blijven.”

“Opstelling weekmarkt = goed 

Wel egaler qua stoepen”

“Autovrij!!” “Terrassen blijven! 

Parkeerkelder. Meer plekken elders.  

De Neul is te ver.”
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Ideeënkar

“Behouden van ruimte voor samenkomen zoals marktm kermis en 

carnaval + terras.”

“De markt moet zo blijven, geld moet gebruikt worden voor 

opknappen v.d. fietspaden.”

“Zo laten zoals het is anders is de sfeer weg. 

Als je een goede rollator hebt, heb je geen last van kinderkopjes.”

“Ontmoetingsplek voor gezinnen, ouderen (Franse markt met jeus 

de boulesbaan).  

Denk aan de eenzame ouderen.”

“Mag bljiven zoals het is, het is geweldig zoals het is.” “Parkeergarage onder de markt behalve de invaliden 

parkeerplekken, deze behouden graag.”

“A.u.b. Die hobbelstenen weg. A.u.b.” “Parkeerplekken van Odendael benutten die leegstaan!”
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Ideeënkar

“De kiosk moet blijven (hoort bij de Markt). Meer muziek 

De horeca is fantastisch. 

Het liefst autovrij 

Laten zoals het is.”

“Laat het zoals het is, dan kan de kermis doorgaan en andere 

evenementen en jaag de middelstand niet weg, zodat ze moeten 

sluiten.”

“Autoluw -> 1 richting + minder parkeren. 

Egale bestrating. Wel historische karakter. 

Kiosk weg. Houten terug. Door dakje nu geen muziek mogelijk 

(loopt naar midden toe). 

Niet mooi & nuttig. Onpraktisch. Voor Kruidvat mooier.  

Evenementen + historisch.”

“Zelfde blijven”

“Historisch karakter behouden! Kiosk ook. En auto bereikbaar 

houden!”

“Auto vrij 

Bomen park. 

Bankjes voor iedereen. (Plaza Mayor)”

“Plein mooi maken -> historisch karakter, maar ook toegankelijk 

voor ouderen (met rollator).”

“Autovrij!”
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Ideeënkar

“Markt, verkeer vrij maken 

Kiosk laten zoals ie is 

Meer bomen aanplanten.”

“Kiosk moet blijven.  

Misschien wat aan de auto’s doen. Minder.”

“MEER FIETSPLEKKEN. Stallingen. 

Markt moet de markt blijven. 

Looppaden voor mensen die moeilijk te been zijn.”

“Zo goed maar toegankelijk voor rolstoel, (misschien) looppaden!! 

Autoluw niet, misschien parkeergarage onder nieuwe 

appartementen in Rabobank pand.  

Parkeerplekken moeten blijven.  

Kiosk en bomen moeten blijven! Hoort bij Rooi. 

Niet als Vegel.”

“Autovrij, parkeergarage, veel groen eventueel fontein. Kiosk moet 

blijven.”

“Maak er iets gezelligs van met bankjes en bomen.”

“Gezellige terrasjes 

Veilige speelhoekje voor kinderen.”

“Authentieke sfeer behouden, niet moderniseren. Dat trekt mensen. 

Denk aan Oirschot bijvb.”
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Ideeënkar

“De markt is prima. Het kerkplein is een rommeltje. Stoepen enzo is 

een drama.”

“Is goed zo. Parkeerruimte moet blijven. 

Historisch karakter behouden 

Volop winkels, volop evenementen”

“Het is nu de ontmoetingsplaats 

Roltoegankelijk 

Niet te veel auto’s 

Kermis hoort in het dorp 

Kiosk (kleed de markt aan)”

“Steentjes beter toegankelijk! (looppaden) 

Terrassen moeten veilig bijven. Nu niet het geval, want veel mensen 

moeten over straat om te passeren. (oud Rooi). 

Houd het levendig! 

meer groen hoeft niet.  

Kiosk blijven!”

“Markt intact houden. (bomen niet weg.) Evenementen houden!” “Graag een extra stroompunt bij het oude gemeentehuis voor de 

marktkooplui op vrijdag.”

“Autovrij. Parkeren. Doorgaand verkeer wel.  

Groen/ontmoeten  

Is al gezellig/levendig”

“Zo laten. Wel andere bestrating. Beter toegankelijk.”
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Ideeënkar

“Meer groen 

Bestrating behouden 

Parkeergarage/oudere verkeersstructuur”

“Laten zoals het nu is en het geld aan andere dingen besteden 

zoals de zeer slechte fietspaden in Rooi (schande).”

“Auto’s ondergeschikt aan fietsers, voetgangers en spelende 

kinderen.”

“Gezelligheid kent geen ‘leeftijds’ grenzen.”

“Autovrij : pakeergarage 

Bomen + bankjes en winkels centraal met leuke terrasjes.”

“Lekker shoppen + andere bestrating i.v.m. struikelgeval”

“Kiosk weg 

Meer bomen rond de markt.”

“Autovrij,  

Parkeerkelder 

Park met de kiosk”
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Ideeënkar

“Autovrij. 

Parkeergarage onder de Rabobank. 

Gezellige terrasjes zonder uitzicht op auto’s.”

“Informatiescherm op de kiosk. Voor toerisme en winkelaanbod”

“Voldoende ruimte voor de marktkramen. 

Voldoende stroomvoorzieningen.”

“De hele Markt opnieuw bestraten en proberen er één mooi geheel 

van te maken. Niet zoals het nu is!!!”

“Minder of geen auto’s 

Bomen (en fontein/water)”

“1. Kinderkopjes vervangen

2. NIET fietsen op de markt

3. Meer verlichting op de markt”

“Meer kleding op de markt. 

Een kleine speeltuin! 

Iets voor kinderen”

“Spiwgoeb” (Speelgoed)
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Ideeënkar

“Ik vind het belangrijk dat we echt op de markt kunnen verblijven. 

Minder auto’s”

“Meer (2e hands) kleding op de markt.”

“Goede fietsenstalling aan de zijkant.” “• Weekend autoluw markt.

• Snelheid weg op de markt controleren

• Kiosk meer gebruiken voor culturele doeleinden”

“Kiosk blijft. 

Gehandicapten parkeren. 

Enkele alg. parkeerpl. voor kiosk parkeren ±1 uur.”

“Dit is wandelgebied. Niet meer fietsen of met de scooter rijden 

tussen de Pastorie en de Albert Heijn.”

“Autovrij 

Meer horeca 

Meer groen 

Kiosk behouden”

“Autovrij evt. autoluw maak een parkeergarage onder nieuwbouw 

Rabobank.”
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Ideeënkar

“Veel groen met terrassen.” “Geen parkeren voor de terrassen, je ziet niets.”

“Groen + bankjes 

Terrassen 

Veel minder auto’s 

Geen doorgaand verkeer 

Kiosk mag blijven”

“Parkeergarage van Odendael gebruiken (staat deel leeg!) 

Franse durkpe 

Jeus de boules toernooikes 

Leven op de markt.”

“Zoals het nu is maar dan zonder de stoep. 

Oude gebouwen in ere herstellen.”

“Graag veel bomen en waterpartij.”

“Openbaar toilet m/v. 

Kiosk blijft!!!”

“Veel groen”
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Ideeënkar

“De markt als centrale groene plek met kiosk èn voldoende 

parkeergelegenheid. -> zoals nu is het prima! Misschien nog meer 

groen erbij.”

“Kiosk behouden 

Openbaar sanitair”

“Kiosk moet blijven 

Andere klinkers 

Minder auto’s  

Meer bankjes 

Bomenlaan of iets”

“Goed beloopbare en rollator berijdbare paden, dwars over 

de markt en misschien zelfs middendoor. Om goed te kunnen 

oversteken. En aan de randen hier een daar een bankje! Succes 

verzekerd!”

“Bankjes op de markt, maak het knusser!” “Activiteiten voor kinderen dat de ouders op de markt kunnen lopen 

zonder hun kids zoals ..., speeltuin of iets anders leuks.”

“Basalt keien eruit. 

Eenheid bestrating (gebakken klinkers en klein plaveisel). 

Minder auto’s (extra parkeerlaag onder Rabo-complex (gratis net 

als in Schijndel) 

Verblijfsruimte met evenementen.”

“Kiosk blijft! 

Meer groen, beplanting 

Gezellige bankjes”
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Ideeënkar

“Een speeltuintje” “Centraalpunt blijft 

Historie behouden 

Samenkomen en gezellig”

“De markt zo laten” “• Verlichting in de winter is heel mooi

• Geen auto’s

• Kiosk moet blijven

• Rekening houden met rolstoelen (heel het centrum)”

“Niet vol zetten met bomen vanwege evenementen” “Niets meer aan doen!”

“Zo laten” “Een groot terras!! Ontmoetingsplek.”
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Ideeënkar

“Beter bestraten verder laten zoals het nu is.” “Kiosk laten staan”

“Prima zo 

Hier en daar een auto kunnen parkeren. Zorg voor bedrijvigheid. 

Een paar fietsenstallingen extra. 

Trottoir opnieuw bestraten. Stoeptegels minder glad.”

“AUTOVRIJ! Er is parkeergelegenheid genoeg bij Neul 

doordeweeks.”

“Zo laten 

Geen geld verbrassen!!!”

“Beter bestraten. Je kun er met rollator niet goed lopen.”

“Minder auto’s, bomen behouden. Meer gezelligheid, meer 

terrassen.  

Hart v/h dorp. 

Geen torengebouw bij Rabobank. 

Sfeer vasthouden.”

“Er hoeft niet zo veel te veranderen”
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Ideeënkar

“Autovrij 

Park met bankjes”

“Laten zoals het is! 

Geld anders besteden!”

“Geen schaatsbaan. -> niet duurzaam wel rolschaatsbaan. Voor 

kinderen meer maken.”

“Deels bestraat voor weekmarkt, deels groen park met waterpartij.”

“Meer terrasjes. Beter toegankelijk qua bestrating. Parkeer elders 

(gedeeltelijk).”

“Houden zoals het is: Oude in ere laten. De kiosk moet blijven.”

“Autovrij! 

Meer groen! 

Toegankelijk voor ouderen!”

“Zo laten. Niets aan doen. En aan de bomen op de markt en 

kiosk.”
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Ideeënkar

“Autovrij.” “Markt zo laten met bankjes”

“Parkeerprobleem oplossen door bij de begraafplaats ruimte te 

claimen (er is minder ruimte nodig voor begraven).”

“Kiosk moet blijven”

“Een paar bankjes zou leuk zijn” “Zo laten”

“Autovrij. Terrasjes op de markt. (Misschien niet praktisch) 

Bankjes zijn altijd goed.”

“Markt zoals inwoners dat wensen”



214 215

Ideeënkar

“Kinderen geen alcohol 

... met maten”

“Houden zoals het is!!”

“Activiteiten zoals kermis, carnaval moet mogelijk blijven. 

Openbaar toilet 

Kiosk behouden maar ingang ook andere zijde zodat je deze meer 

gebruikt,  

Parkeerplaatsen behouden.”

“Kiosk weg en alle evenementen op de markt.  

Denk aan de horeca.”

“Als AH weg is zal het parkeerprobleem ook weg zijn..” “Minder obstakels”

“Zo blijven” “Laat de markt zoals hij is. 

Maak er geen moderne variant. 

Dat heeft iedere stad en dorp al. Houd het authentiek!!”
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Ideeënkar

“Parkeerplaats te kort” “Zo laten maar stoepen moeten gelijkvloers, rollatortoegankelijk 

i.v.m. kinderkopjes”

“Meer bomen (midden en oostkant) 

Auto’s er af (vooral Neulstraat) 

Meer groen”

“Kiosk blijven a.u.b.”

“Blijven zoals het is.” “... ôk”

“• Geen lang parkeren maar 

• P-zone

• Vlakke bestrating”

“Kiosk moet blijven 

Parkeren moet blijven 

Vaker muziek”
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Ideeënkar

“Het zo laten als het is, de kiosk 

Meer muziek 

Parkeren op de markt.”

“Eenrichtingsverkeer tot de AH. 

Meer een winkelstraat 

Parkeerkelder onder de Rabobank”

“Sierbomen – bankjes 

Meer vriendelijke bestrating 

Minder parkeerplaatsen.”

“Mogelijk parkeren bij de Neul uitbeiden. 

AH dichtbij belangrijk voor bewoners Odendael.”

“Moeten ze gewoon afblijven, het historische karakter gaat anders 

naar de klote”

“Authenticiteit bewaren. 

Kiosk bewaren 

Minder auto’s”

“Kinderkopjes weg 

Kiosk oude vorm herstellen en laten staan”

“Het is nu prima. 

De kiosk is het gezicht. 

Genoeg horeca, veel georganiseerd.”
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Ideeënkar

“Terras 

Geen parkeerplaatsen 

Groen”

“Geboren in Sint Oedenrode: de markt is de ontmoetingsplaats & 

het historische hart.”

“Minder parkeren op de Markt. Minder rijdend verkeer. 

Levensgevaarlijk. 

Bus eruit is jammer voor de ouderen. 

Meer functie in kiosk. 

Mooie bomen -> meer!”

“Kan er geen verplaatsbare kiosk komen, mooi en rank (Son), deze 

is erg lomp. Hoe dikwijls wordt ie gebruikt?”

“Auto’s selectief blijven” “Op de avond!”

“Ik vind de markt precies goed, zoals hij nu is. Een mooi centrum 

om evenementen te organiseren.”

“Aklievietijten” (Activiteiten)
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Ideeënkar

“Dat de A.Hein hier nooit weg gaat!!” “Van de kiosk moet je afblijven die hoort op de markt.”

“Geen strak modern plein 

Kiosk en kinderkopjes behouden 

Leuke bankjes rond kiosk met meer groen 

Evenementen moeten blijven op marktplein. 

Bomen moeten blijven.”

“Autoluw maken, te veel verkeer markt-AH.”

“Markt behouden,  

Verplaatsen naar kerkplein. 

Geen last van grote evenement.”

“Verbetering van de straat, voor de rest zo laten.”

“Kiosk blijven 

Bankjes + groen  

Jeu de boulebaan 

Invalide parkeerpl blijven”

“Mooie grote kiosk voor optredens 

Parkeergarage”
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Ideeënkar

“Autovrij!!” “Mee eens toiletgebouw + telefooncel 

‘’ Ziekenwagen Odendael”

“Vergeet niet: een m/v toiletgebouw. 

Kiosk blijft!!!”

“Speeltje”

“Blijven zoals het is: open voor evenementen & parkeren. 

Looppad langs de weg.”

“Er hoeft niks te veranderen, de kiosk moet blijven. Mogelijk het dak 

aanpassen zoals op tv.”

“Kiosk moet blijven. 

Autovrij. 

Meer groen. 

Kinderkopen mogen blijven.”

“Precies zoals ’t er staat op dit bord. Top!!”
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Ideeënkar

“• Parkeervrij plein met gezellige terrassen

• Weekmarkt (mag zelfs groter)

• Meer historie”

“Genoeg parkeerplek, het is al heel lastig om hier te parkeren”

“Zelfde blijven” “Parkeergelegenheid moet blijven”

“Geen parkeerplekken op de markt, meer groen, grotere markt 

vrijdag”

“Markt behouden!  

Parkeerplekken ook  

& evenementen geven leven”

“Kiosk moet blijven 

Ondergrondse parkeergarage 

Helft van de parkeerplaatsen blijven (zuid deel)”

“Zoals deze nu is! 

Waaraan kun je die € beter besteden?”
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Ideeënkar

“Auto vrij!!” “Dat deze eruit gaat zien als de Markt in Boxtel met kleine 

fonteintjes in ’t midden met ’s avonds verlichting.”

“Autovrij!!!” “1. Autoluw. Geen doorgaand verkeer

2. Grotere terrassen

3. Ruimte voor voetgangers”

“Food Festival die voor iedereen toegankelijk is!!” “Auto Vrij”

“• Waterpartij, omzoomd door bomen

• Afsluiten straatje tussen AH en Müller

• Meer banken met groen: ver…. aan de hor….

• Nieuw markt een oase v. rust!”

“Gezellig, knus, van alles te doen, goed bereikbaar”



BIERVILTJES HORECA
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Bierviltjes

233

“Gewoon zo laten!” “Gezellige lampjes.  

Nadenken over een autovrije markt. En dan terrassen van 

restaurants door trekken tot kiosk.”

“ 1 Groot terras.” “Houden zoals het is maar dan autoverkeerarm maken.”

“In het weekend het centrum afsluiten van autoverkeer!” “Van de beurs tot de drogisterij afsluiten, alleen voetgangers en 

fietsers, palen in de grond voor 9 uur laden en lossen.”

“Geen parkeerplaatsen meer.  

De terrassen doortrekken of terrassen erbij, veel gezellige lampjes.”

“Terras uitbreiding op de markt (gezamelijk).”



234

Bierviltjes

235

“Advies bureau.” “Laten zoals het is!! 

Is niks mis mee”

“Hetzelfde” “Zebrapad (trottoir) opschuiven 20 meter naar rechts, hoef je niet 

meer door het terras van de Pastorie.”

“Auto, motor en bromfiets vrijmaken en parkeerplaats verplaatsen” "Zo laten"

“Autovrij plein (parkeergarage?) 

Veel verschillende kramen, niet teveel van een hetzelfde”

“Hij moet blijven zoals het nu is.”



236

Bierviltjes

237

“Autovrij 

Kiosk moet blijven  

Veel muziek”

“Gezamelijk halloween. 

Thema’s/seizoenen gebruiken. Jaarmarkt meer in Ibiza festival 

sfeer”

“Laten zoals het is!!!” “Autovrij. 

Meer groen. 

Ander straatwerk.”

“Zie Zomertheater Den Bosch. 

Schaatsbaan in de winter met gezellige & terrassen, zitjes.”

“Laten zoals het is en muziek op de Kiosk 

PS en luisteren naar de mensen”

“Garage onder de grond. 

Autovrije markt. 

Net als vroeger, dat zal mooi zijn.”

“Parkeren niet rond kiosk. 

Kermis ZEKER NIET veranderen”



238

Bierviltjes

239

“Bedriegertjes + kindervertier, meer entertainment OP de kiosk” “• 50% verkeervrij

• meer groen

• infrastructuur rondom de markt ipv er doorheen”

“6 

Maandag 9:45-15:45 

Dinsdag 9:45 - tot nodig 

Donderdag 9:45 - 15:45 

± 24 uur   8 66”

“Zoals het nu is, zonder geparkeerde auto’s dus authentiek 

Brabants marktplein!”

“• Vanaf de AH autovrij, kiosk valt zo in het niets.

• Of de weg verleggen naar De Gouden Leeuw, zodat de 

terrassen kunnen uitbeiden.”

“Kiosk prominent aanwezig met veel bomen en mooie terrassen.”

“Autovrije of -luwe markt met veel gezellige terrassen.” “#1 

Fontein 

Coffeeshop 

Pisbak”
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Bierviltjes

“Als AH straks weg is, in de avond géén doorgang meer voor 

auto’s.”

“Zebrapad voor d’n Dommel/oud Rooij.”

“Openbaar bibliotheek” “Food 

Festival 

(voor iedereen toegankelijk)”

“Weg met auto’s (parkeerplaats) in het dorp.” “Terrasjes i.p.v. parkeerplaats”

“GEEN AUTO’S!” “Meer terrasruimte.”
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Bierviltjes

“Het plein gezelliger maken.” “Parkeergelegenheid weg van het centrum.”

“Parkeerplaats weg!” “Een gezelliger dorp, weg met die auto’s.”

“Geen auto’s op de markt.” “Gedeeld terras.”

“Weg met de parkeerplaats.” “Geen auto’s in het centrum.”



244 245

Bierviltjes

“Meer terrasplek!!” “Ruimte voor evenementen.”

“Live muziek” “Bomen & water i.p.v. auto’s”

“Groot plein i.p.v. auto’s/parkeergarage” “Ondergrondse parkeerplaats”

“Beter uitzicht vanaf het terras.” “Ondergrondse parkeerplaats”
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Bierviltjes

“Een leuk plein voor evenementen i.p.v. auto’s.” “Ondergrondse parkeerplaats”

“Weg met die fucking auto’s!!!!!” “Schaatsbaan in de winter.”

“Gewoon geen fucking auto’s PUNT!!” “Gedeeld terras”



ANSICHTKAARTEN
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Ansichtkaarten

250

Ansichtkaarten

251

“Gewoon alles laten zoals het nu is! 

Dus niets veranderen!!”

“Mooi grindpad waar je kunt lopen en bankjes met bomen. 

Parkeren onder de Rabobank net als in Schijndel.” 

Beschrijving tekening: rondom de kiosk komen bankjes en bomen. 

“Autovrij 

Op de markt terrassen 

Kiosk opruimen”

“Jullie moeten laten zo als het is.”
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Ansichtkaarten

“Zo laten is prima!”

“In ieder geval rolstoel en rollator gladde paden, stroken over de markt, zodat we niet door elkaar geschud 

worden. En een paar bankjes rond de kiosk, die mag blijven.”

“Niet alleen de markt maar op meerdere plekken moet het rolstoelvriendelijk worden.”

“Minder auto’s  

Meer terrassen 

Gezellige invulling 

Met evt. podium voor muziek optredens”
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Ansichtkaarten

“Houden zoals het nu is. 

Sfeervol 

Gezellig 

Toegankelijk”

“Kleine parkeerplaats 

Kiosk is mooi 

Verder veel bomen en banken. Waar je lekker kunt zitten. 

Zo eenvoudig mogelijk 

Wel knus en netjes”

“Het zou prettig zijn als de markt bekleed werd met gladde stenen. Deze zijn zo hobbelig dat is met een rollator 

niet te doen.  

Veel mensen komen niet op de markt, jammer.  

Doe iets aan die straatstenen.”

“Veel meer muziek in de kiosk, veel gebruiken. 

Auto’s links voor AH. De rest vrijlaten voor optredens en terrasjes. 

Wel bomen behouden voor de gezelligheid.”
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Ansichtkaarten

“De Markt is van ouds zo altijd geweest. De kiosk moet blijven. Er mogen nieuwe stenen worden gelegd.  

De auto’s eraf. Meer terras.  

Een vrije markt.  

Enkele mooie bloembakken dat is mooier aangekleed.”

“Kinderkopjes verwijderen zodat je met de rollator en rolstoel goed kan lopen.  

Bedankt!”

“Ik ben al wat ouder en slecht ter been: looppad voor rollator. 

Behoud van winkel voor de dagelijkse boodschappen. AH is prima.”

“Laat de markt de markt. Haal de AH niet weg. Alle mensen met rollators enz. kunnen niet zover lopen.  

Verander niet alles! Dan haal je het hart uit St. Oedenrode en bloed het dood!! 

Alle veranderingen zijn geen verbeteringen!!”
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Ansichtkaarten

“Wij zijn het helemaal eens met Peer van der Linden. Wat een ramp voor alle bejaarden als Albert Heijn daar 

weg gaat. Verandering is niet altijd verbetering!”

“Deze historische markt beslist niet veranderen. Het marktplein voor nalatenschap bewaren.”

“Zo laten. 

Verkeer afsluiten bij beurs tot Rabobank.”

“Met ouderen en zieken in gedachten: a.u.b. een openbaar toilet vr./mr. en spaar de kiosk!”
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Ansichtkaarten

“Markt moet blijven zoals hij nu is.”

“Ik vind de markt zo mooi! Autovrij is niet goed voor het winkelend publiek, dan gaan ze op andere plaatsen winkelen. De 

trottoir moet verlaagd worden, en b.v. asfalt paden rondom de markt voor rolstoelen en rollators.”

“Parkeerkelder onder de markt.”

“Dat de ... steenen worden in plaats van de kastijen weg zijn met de rollator ...”
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Ansichtkaarten

“Kiosk moet blijven. Dat is het mooie van de markt.  

Ook voor optredens en zo al meer.  

Ongelijke stenen mogen weg. Groetjes.”

“Mijn droom is Kinderkopjes eruit, lastig en gevaarlijk met rollator en rolstoel! Kiosk laten staan a.u.b. Groen 

rondom is mooi.”

“Een pinautomaat, je moet soms contant betalen.”

“ ’n Leuke plek er van maken met bomen en bankjes. Zodat het ’n beetje gezellig wordt.”
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Ansichtkaarten

“Met je poten van iedere herinrichting afblijven, jullie jagen de belasting betaler op grote onkosten, terwijl er 

belangrijke dingen, net als wegen, opgeknapt moeten worden.  

Niet doen, hé!”

“Graag wat vaste banken net als bij het kerkplein. En de weg langs AH veranderen, er wordt geen rekeningen 

gehouden met de oudere, met rollator, er is regelmatig een valpartij door de opstaande randen.” 

“De markt zo laten rondom de kiosk een parkeervrije zone aangeven en de kiosk veel meer gaan gebruiken.”

“Rond de markt nieuwe bomen. 

Kiosk laten staan. 

Geen waterpartij o.i.d. dit kost extra ruimte. 

Bestrating is prima.  

Parkeren, mag iets minder, wel toestaan. 

Doorgaande wegen zo laten. 

Anders krijgen we een DOOI ROOI. 

Succes”



INGEZONDEN 
BRIEVEN
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“September 2020 

De Rooise Markt 

1.  

Wat mij betreft dient het plaveisel te worden aangeparkt. 

Het is al die jaren al een doorn in het oog, zeker bij ouderen die minder goed ter been zijn, en die zijn er veel en er 

komen er nog veel meer bij de komende jaren. Rolstoelers, Scootmobielen, Rollators enz. Het is voor deze categorie niet 

om te doen.  

Dus de bestrating van de Heuvel en Borchmolendijk naar elkaar toe brengen!!

2.  

De kiosk mag zeker blijven, maar het opdium moet omlaag, hooguit 2/3 trapjes en dan krijg je een veel meer open 

een ruimer doorkijk. 

Ga maar eens in Son kijken!

3.  

Het parkeren zou alleen van de lijn Neulstraat tot aan het oude raadhuis moeten zijn. Van de oude pastorie tot A.H. 

auto vrij. Maar denk eens aan een parkeer garage onder het nieuwe plan Robo/Kapiffelhof. 

Te duur?? Waarom kan zoiets in andere plaatsen wel??

4.  

Ja, en dan 2 mlj. Wat kun je daar tegenwoordig mee, een groot deel ben je al kwijt aan architecten/bureaus en weet ik 

wie daar flinke rekeningen voor indienen!! 

En dan ook nog figuren die totaal geen gevoel voor Rooi hebben! 

Doe het nou in een keer goed! Het zou toch jammer zijn als je over een paar jaar moet zeggen, “Hadden we maar” 

Geen half werk svp!! Maak er iets moois van, er zijn al genoeg voorbeelden hoe het niet moet!!!!

Veel succes.”
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“• Geen auto’s meer vanaf de beurs t/m de kroeg het centrum in. Er word overal maar geparkeerd langs de winkels en 

zelfs tegen verkeer in gereden.  

 

In veel dorpen zijn de centrums al autovrij.  

Laden/lossen alleen tot een bepaalde tijd moet te realiseren zijn. Veel winkels kunnen via achterom laden/lossen. 

• Parkeerkelder onder de markt. 

• Kiosk moet blijven, laat aub dat wat er nog is van vroeger laten staan.  

Rooi is geen Rooi meer zonder de kiosk. 

• Horeca uitbreiden. 

• Kerkplein meer opfleuren, is nu erg saai 

Waterpartij?!”
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“Marktplein St Oedenrode 

 

Geachte burgemeester en gemeente bestuur, 

 

De markt van St Oedenrode heeft een bijzonder uitstraling het is ook van historisch belang om het plein voor ons 

nageslacht te bewaren. Waarom zouden we het willen veranderen het is al jammer dat het plein door enkele gebouwen 

zo beschadigd is. Alleen de Rabobank en eventueel de uitstraling van de AH winkel hebben het plein behoorlijk aangetast, 

vooral het plein zelf is van onschatbare waarde en voor de Rooienaren van grote betekenis. Ieder aanpassing zal meteen tot 

een beschadiging leiden. 

 

Er is in de omliggende gemeentes al veel verpest door allerlei aanpassingen. 

 

Geachte gemeente bestuur zord dat ons mooie plein voor ons nageslacht bewaard blijft. 

 

Namens een Rooienaar”
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“Hallo burgemeester van Sint-Oedenrode, 

 

Ik ben ... en ik ben 12 jaar. Ik woon al heel mijn leven Sint-Oedenrode en had er altijd heel veel plezier. Toen ik nog klein was 

speelde ik in het Kienehoef park en in de speeltuin. Toen ik kon steppen ging ik altijd naar het skate baantje. Totdat het 

skate baantje weg werd gehaald. Maar er kwamen twee doeltjes in plaats van het skate baantje. Ik hou niet van voetballen, 

misschien andere kinderen wel. Maar er kwamen helemaal geen kinderen naar de twee goaltjes. Ik zou graag het skate 

baantje terug willen hebben want het heeft toch geen nut er staat helemaal niks alleen een betonnen veldje. Toen het skate 

baantje er was gingen kinderen tenminste gezellig met elkaar daar spelen. 

 

En toen zag ik in de krant dat de gemeente de markt gaat veranderen en dat kinderen mee mochten helpen met het 

bedenken wat er op de markt komt. Ik weet ook van papa en mama dat de Kienehoef gaat veranderen en ook de dommel 

oever. Allemaal mooie plekken om iets voor de kinderen te maken die graag willen skaten, steppen, fietsen, suppen en 

kanoën. Dus ik dacht, misschien zou ik wel mee kunnen denken met wat op een van die 3 plekken misschien zou mogen 

komen.”
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“Verandering Markt 

 

Als je in deze voor velen bittere tijden je werk kwijt bent, geen uitzicht hebt op nieuw werk, je school niet 

fatsoenlijk af kunt maken en in het algemeen niet weet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen, heb je 

weinig behoefte aan een ‘nieuwe’ markt die heel veel geld gaat kosten. Dat vooropgesteld. 

Het enige wat in mijn beleving zou moeten veranderen is de verkeerssituatie. Ik zit regelmatig op het terras 

en zie daar vele verkeersongelukken of bijna ongelukken (ook vanuit mijn huis). Voor deze verandering 

zijn geen ingrijpende verbouwingen nodig, alleen wat andere verkeersstromen. Als je bij de Neulstraat en 

de Stompersstraat paaltjes neerzet, zodat automobilisten deze niet meer als doorgaande weg kunnen 

gebruiken, creëer je een echt marktplein met cafées, terrasjes en speelruimte en terrein voor festiviteiten en 

markt.  

De kiosk en omgeving (laat die in hemelsnaam zoals hij is; we kunnen niet terug naar het verleden en wat de 

één mooi vindt, vindt de ander lelijk en wat nu van hét is, is morgen toch weer achterhaald) kun je inrichten 

als een plek waar mensen die niet het geld hebben om een terrasje te pikken toch kunnen recreëren en er 

toch bij horen. Ik denk aan bankjes, picknicktafel, kleine tafels met schaak- en damborden etc.  

 

Voor het verkeer zou je twee éénrichtingsstromen kunnen creëren, bijvoorbeeld Heuvel, Neulstraat, Deken van 

Erpstraat, Coeveringslaan. 

Parkeren op het stukje vóór de Neulstraat en een stukje vóór de Stompersstraat. Dan is alles bereikbaar en 

de doorstroming goed. Dit zal waarschijlijk precies zijn wat er niet gebeurt want de auto is nog steeds heilig. 

Keien gewoon laten liggen, alleen misschien het stukje van de Neulstraat tot de Rabobank van alternatieve 

bestrating voorzien ten behoeven van rolstoelers en mensen met een rollator. 

 

Er zijn mensen die de weg zelfs willen verhogen tot het niveau van rond 1700. Het is een open deur maar die 

zijn letterlijk niet meer van deze tijd. 

 

En één ding is duidelijk: waar 3 mensen zijn, zijn 4 meningen. Dus geeft straks toch weer het idee van de 

professionals de doorslag en kan iedereen weer klagen dat er toch niet geluisterd wordt. En hebben we met 

de procedure voor de zoveelste keer weer heel veel geld in het afvoerputje gegooid. 

In een tijd waarin de Voedselbank het eten voor arme mensen niet aan gesleept kan krijgen.”
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“Wensen Rooise marktkooplieden voor de verandering van het plein. 

1. Multifunctioneel plein, (warenmarkt kermis)

2. Egaal plein, (rolstoelen, rollators, pompwagens en rolcontainers)

3. Voldoende stroomkasten, (graag in overleg met de marktmeester en markt kooplieden)

4. Genoeg pakeer gelegenheid, (tijdens de markt, maar ook als er geen markt is)

5. Niet al te veel obstakels op het plein, (kost alleen maar geld als deze wekelijks of per evenement weg 

gehaald moeten worden)

U kunt altijd contact opnemen met de marktmeester of markt kooplieden.”

Hoi club van de nieuwe markt Sint-Oedenrode,

Ik ben te laat, dat besef ik me, maar misschien kunnen jullie mijn idee toch nog mee nemen in de 
flinke oogst. 
Laat ik allereerst beginnen dat ik het fantastisch vind dat jullie het zo aanpakken, leuk dat de 
bewoners van Rooi zo mee mogen denken. 
Zelf heb ik fijne gevoelens bij de markt, gezellig, thuis-gevoel etc. Als ik kijk naar de toekomst zou ik 
het goed vinden als er meer voor de jeugd komt, denk aan een club/discotheek, op die manier zorg 
je dat de Rooise jeugd breed hier heel het weekend op stap kan (minder vervoersbewegingen in het 
OV en minder ongelukken etc). Wat ik ook anders zou doen is het parkeren, een goed voorbeeld vind 
ik hierin Schijndel (geen auto’s in het centrum), gratis parkeerplekken buiten de markt en een gratis 
parkeergarage zou top zijn. Deze extra ruimte die de markt dan biedt kan ingezet worden voor de 
horeca en ook leuk lijkt me een centrale speelplek voor de (kleinere) kinderen, zo nodigt het ook echt 
uit om met kinderen te gaan winkelen, terrasje te pakken, lunchen etc. 

Dit zijn wat kleine ideetjes. 

Veel succes met de uitwerking!
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Geacht college, 
 
In de plaatselijke media wordt volop aandacht besteed aan de plannen voor de 
herinrichting en vernieuwing van de markt in Sint-Oedenrode. Alle burgers wordt 
gevraagd hierover mee te denken en zienswijzen in te dienen. 
Ook de Vereniging van Eigenaren In de Witte Valck Woningen, Neulstraat 4 t/m 12 (15 
appartementen) wil graag hun wens en zienswijze kenbaar maken. 
 
Het bestuur en de leden vinden het belangrijk, dat ook de aanliggende straten van de 
markt in deze plannen meegenomen worden. Wij pleiten daarom voor het afsluiten van 
de Neulstraat voor gemotoriseerd verkeer. 
Reden: Het is een best druk en smal straatje met op de hoek een druk bezochte 
supermarkt. Dit geeft daarom ook onveilige situaties voor fietsers, voetgangers en 
spelende kinderen. Ook de oversteekplaats aan het begin van de Deken van Erpstraat 
(veelvuldig gebruikt door o.a. bewoners van Odendael) zien wij als verkeersonveilig. 
De Neulstraat is dé toegangsweg voor fietsers en voetgangers vanuit Odendael, de 
aanleunwoningen, sportpark, maar ook vanuit de Kienehoef. 
Daarnaast wordt er (zeker in de avonduren) met regelmaat te hard gereden door 
automobilisten. Het geluid van gemotoriseerd verkeer blijft ook hangen tussen de hoge 
gebouwen in de straat, wat hinderlijk is (zeker in de avonduren). 
 
Na realisatie van Odendael indertijd heeft het toenmalige VvE bestuur al contact 
gehad met de toenmalige wethouder van openbare werken Dhr. E.Huijbregts over 
het afsluiten van de Neulstraat vanwege veiligheid. Nadien zijn er steeds meer 
gepensioneerden en ouderen komen wonen in het centrum. 
 
Wij gaan ervan uit, dat ons voorstel zeker het overwegen waard is voor de veiligheid 
van iedereen die onze markt bezoekt. 
Verder kijken we hoopvol uit naar een prachtig plan, wat volgend jaar gepresenteerd 
zal gaan worden. 
 

 

 

 

Het Roois Kultuur Kontakt ziet de markt als een groene ontmoetingsplaats, de huiskamer van 
het dorp, verbonden met het omringende landschap, met daarbinnen centraal de Dommel 
(plan Dotterbloem, de Molenwiel).De huidige verblijfskwaliteit , met zijn dominante verkeers- 
en parkeerfunctie draagt aan die functie in onze ogen op dit moment slechts matig bij.  

Binnen deze huiskamer ziet het Roois Kultuur Kontakt ruimte voor ontmoeting rondom kunst 
en cultuur als vanzelfsprekend: de Markt moet als centrale openbare ruimte een podium 
bieden voor kunst en cultuur in de ruimste betekenis van het woord.  

Culturele activiteiten zoals beeldende kunst, muziek, dans, poëzie enz. moeten er in nauwe 
samenwerking met het centrummanagement kunnen plaatsvinden.  

De kiosk, die van oudsher een functie had als podiumplaats, heeft die functie verloren. Ook de 
beeldkwaliteit is matig. Binnen de nieuwe Markt zou de kiosk weer een echte (eigentijdse) 
podiumfunctie moeten krijgen. De gewenste functie en de beoogde kwaliteit (denk aan 
akoestiek, zichtbaarheid e.d.) kan naar verwachting alleen gerealiseerd worden met 
nieuwbouw. Duurzaamheid, digitale mogelijkheden, al dan niet gecombineerd met een 
(historische) waterfunctie horen bij een eigentijds ontwerp evenals de ruimte voor 
(vernieuwend/ aanvullend) ondernemerschap.  

Vanuit het RKK bevelen wij aan om bij deze vernieuwingsopdracht hoog gekwalificeerde 
vormgevers te betrekken (zoals de Rijksbouwmeester als prominente inwoner van onze 
gemeente).  

Het aanboren van externe financiële bronnen kan een totaalbenadering mogelijk maken. 

 
“Het Roois Kultuur Kontakt ziet de markt als een groene ontmoetingsplaats, de huiskamer van het dorp, 

verbonden met het omringende landschap, met daarbinnen centraal de Dommel (plan Dotterbloem, de 

Molenwiel).De huidige verblijfskwaliteit , met zijn dominante verkeers- en parkeerfunctie draagt aan die 

functie in onze ogen op dit moment slechts matig bij. 

 

Binnen deze huiskamer ziet het Roois Kultuur Kontakt ruimte voor ontmoeting rondom kunst en cultuur als 

vanzelfsprekend: de Markt moet als centrale openbare ruimte een podium bieden voor kunst en cultuur in 

de ruimste betekenis van het woord. 

 

Culturele activiteiten zoals beeldende kunst, muziek, dans, poëzie enz. moeten er in nauwe samenwerking 

met het centrummanagement kunnen plaatsvinden. 

 

De kiosk, die van oudsher een functie had als podiumplaats, heeft die functie verloren. Ook de beeldkwaliteit 

is matig. Binnen de nieuwe Markt zou de kiosk weer een echte (eigentijdse) podiumfunctie moeten 

krijgen. De gewenste functie en de beoogde kwaliteit (denk aan akoestiek, zichtbaarheid e.d.) kan naar 

verwachting alleen gerealiseerd worden met nieuwbouw. Duurzaamheid, digitale mogelijkheden, al dan niet 

gecombineerd met een (historische) waterfunctie horen bij een eigentijds ontwerp evenals de ruimte voor 

(vernieuwend/ aanvullend) ondernemerschap.  

anuit het RKK bevelen wij aan om bij deze vernieuwingsopdracht hoog gekwalificeerde vormgevers te 

betrekken (zoals de Rijksbouwmeester als prominente inwoner van onze gemeente). 

 

Het aanboren van externe financiële bronnen kan een totaalbenadering mogelijk maken.”
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Geachte mevrouw/heer,

Onderstaand geef ik u mijn visie op de Markt van Sint-Oedenrode.

Deze visie heb ik In mei dit jaar toegestuurd aan de Werkgroep Markt (i.c.: mevrouw Diana van de 
Rijt-Goudsmit) van Natuurlijk! Sint-Oedenrode.
Ik stel me even kort voor:
Van 1986-2014 heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van Heemkundige Kring De Oude Vrijheid 
in Sint-Oedenrode; van 2002-2014 in de functie van voorzitter. Als voorzitter maakte ik ook deel uit 
van de Gemeentelijke Monumentencommissie. Daarnaast was ik van 2003-2014 bestuurslid van de 
stichting Roois Cultureel Erfgoed.
Visie op de Markt van Sint-Oedenrode
In 2013 heeft de voormalige Gemeente Sint-Oedenrode aan ‘de Markt e.o.’ een gebiedsgerichte 
bescherming gegeven en aangewezen als ‘beschermd dorps-/stadsgezicht’ (zie: Bijlage). Het gaat 
hierbij niet alleen om de Markt, maar ook om de aanliggende straten (zoals m.n. Kerkplein, Heuvel, 
Borchmolendijk, Passtraat). Het bestuur van Heemkundige Kring De Oude Vrijheid heeft hier destijds 
het initiatief toe genomen.  
In de afgelopen jaren zijn diverse keren allerhande plannen ontwikkeld de Markt anders in te richten, 
zoals: het aanleggen van een vijver/fontein als verwijzing naar de vroegere poel die daar heeft 
gelegen, het ophogen en egaliseren van de Markt, aanleg van een ondergrondse parkeervoorziening, 
enz. Geen van die plannen is gerealiseerd – vernieling van de Rooise Markt is zo uitgebleven.
Een vijver of fontein hindert bij elke activiteit die op de Markt plaats vindt en zal alleen maar leiden 
tot verrommeling en verstoring van de open ruimte die de Markt kenmerkt; een vijver of fontein wordt 
snel een verzamelplaats voor allerhande afval.
Een ondergrondse garage vernielt alle archeologische sporen en mogelijke materiaalvondsten in de 
ondergrond (zoals is gebeurd bij de aanleg van het winkel- en woongebied tussen Kerkplein-Heuvel-
Kerkstraat).
 
Leidende uitgangspunten voor elk ontwikkelplan m.b.t. de Markt e.o. zijn m.i.:
Respecteer het historische karakter dat de Markt juist zijn bijzondere kwaliteit geeft
De Markt heeft een karakteristiek oppervlak:
Vanuit het midden oplopend naar de randen (‘kuil’-vorm); dat geeft een specifiek zicht op de 
omliggende bebouwing en biedt een andere ruimtelijke beleving => handhaven dus en zeker niet vlak 
trekken.
De Markt, oorspronkelijk onbestraat (heette voorheen ’t Sant’), is - in ‘waaiervorm’ - belegd met 
natuursteentjes => handhaven en – daar waar dit patroon verstoord is (gedeelte tussen Neulstraat 
en Passtraat), de oude situatie herstellen en een passende, niet storende voorziening treffen voor wie 
gebruik moet maken van een rollator of scootmobiel (afvlakken van de keitjes is de meest eenvoudige 
en minst storende oplossing).
Karakteristiek voor de Markt is ook de ruimtelijkheid: vanaf Heuvel, Kerkplein en Borchmolendijk 
‘opent zich’ de Markt in heel zijn wijdte:
Omstreeks 1980 is over de Markt een verhoogd trottoir aangelegd en in de jaren daarna is een 
muurtje met bank gerealiseerd bij het Sint-Martinushuis => trottoir verwijderen en het muurtje met 
bank weghalen.
Het jaar rond activiteiten plannen op de Markt (en Heuvel, Kerkplein, Borchmolendijk): Rooi Kermis, 
Fokpaardendag, Jaarmarkt, Rooi Vol Koren, Carnaval, Beachvolleybal, enz.
Er zijn plannen aan/nabij de Markt nieuwbouw te realiseren (locatie Rabobank, Kanunnikenhof, 
Borchmolendijk: nieuwe locatie AH).
Regels/Prescritief kader stellen aan elke nieuwbouw op de Markt en aanliggende straten, wat betreft: 

hoogte, volume, materiaalgebruik, kleurstelling en ontwerp (dat lijkt ook in de bedoeling te liggen 
waar het gaat om de nieuwbouw op de nieuwe locatie AH; locaties Rabobank en Kanunnikenhof zijn 
nog onbekend).
Algemene regel: nieuwbouw moet zich voegen naar de historische omgeving en moet niet domineren 
(voorkomen van nieuwbouw zoals op de Markt aan weerszijden van de Neulstraat: te afwijkend qua 
kleur, materiaalgebruik en hoogte).   
Opschonen van de Markt, de Heuvel, Kerkplein en Borchmolendijk:
De plantenbakken – m.n. die ter hoogte van de overgang Markt/Heuvel - verwijderen.
Verkeers- en informatieborden tot het allernoodzakelijkste beperken.
Reclame-uitingen en lichtreclames (bijv. bij café’s en winkels) aan grenzen binden (zie als voorbeeld: 
de Bossche Binnenstad waar in overleg met winkeliers en uitbaters reclamebeleid is ontwikkeld).
Verder-weg-liggend perspectief: afstemmen van het kleurgebruik aan de voorgevels van huizen en 
winkels (zie: het Oirschots beleid: het ‘Oirschots groen’ op voordeuren en luiken was eerst een heel 
discussiepunt, maar wordt nu door iedereen in Oirschot omarmd).
Bevorder de instandhouding/herstel van de nog aanwezige historische bebouwing.
Nog een verder-weg-liggend perspectief: bij diverse winkels is in de loop der tijd de het onderste 
gedeelte ‘gemoderniseerd’ en veranderd in een glazen winkelpui (bijv. het pand Jola-Mode) of een 
groot winkelraam (het pand waar voorheen Van der Vleuten was gevestigd). Bevorder herstel van de 
oorspronkelijke situatie en maak hiervoor gedeeltelijke subsidie mogelijk.  
De Markt (en ook de Heuvel en Borchmolendijk) is altijd omzoomd geweest met bomen (linden); 
momenteel staan er 3 verschillende soorten bomen: aan de zijde van de Neulstraat staan andere 
bomen dan aan de zijde van de Kanunnikenhof (kastanjes) en vóór het voormalige gemeentehuis 
staan weer andere bomen.
De Markt, een deel van de Heuvel en Borchmolendijk beplanten met eenzelfde boomsoort die weinig 
overlast geeft (Fa Van den Berk zal die zeker graag willen leveren) en die (op termijn) zo laten snoeien 
dat de huizen achter de bomen voldoende zichtbaar blijven en voldoende lichtinval houden.
Geen bomen rondom de kiosk.
Het Kerkplein oogt heel ‘kaal’. Bomen planten tussen Kerkplein en Heuvel (aan weerszijden van ‘de 
bank’ (vind ik persoonlijk ’n lelijke bank, maar veel mensen maken er gebruik van + de bank heeft 
‘gezicht’ gekregen in deze Coronatijd).
Kiosk
Huidige kiosk handhaven, maar liever nog de vorige, gietijzeren kiosk met zijn slanke vorm herstellen 
in al zijn oude glorie.
De kiosk ook gebruiken als plaats voor muziekuitvoeringen op zomeravonden; de Markt dan voor 
verkeer afsluiten.
Parkeren op de Markt in stand houden, maar wel inperken.
Voor het gedeelte vanaf huidige AH tot en met Bibliotheek: een verkeersverbod instellen.
Kort-parkeren op het gedeelte tussen Neulstraat en Stompersstraat.
Parkeervoorziening achter voormalige Rabobank handhaven (ook i.v.m. kerkbezoek bij uitvaarten, 
huwelijken, bezoek aan de begraafplaats).
Een aantal jaren geleden kon je – komend van de Borchmolendijk – nog ervaren dat de Markt van 
oorsprong een zandrug is (een zogeheten ‘ham’): de Markt lag hoger dan de Borchmolendijk. Nadien 
is de Borchmolendijk opgehoogd en zijn zelfs de stoepjes vóór de huizen aan de Borchmolendijk 
verdwenen. Nu daal je van de Borchmolendijk af naar de Markt: de natuurhistorische kenmerken zijn 
hierdoor compleet verdwenen.
Verlagen van het wegdek van de Borchmolendijk naar de hoogte die deze straat voorheen had en 
de voormalige stoepen vóór de huizen weer in ere herstellen.  
Verwijderen van de witte verflaag op het linkerdeel van het dubbel-woonhuis aan de Borchmolendijk 
(tussen het huis van Sjef van Griensven en de voorm. dierenspeciaalzaak ‘De Borchmolen’). Die twee 
huizen blijven, als ik het wel heb, gehandhaafd, als de nieuwbouw van AH wordt gerealiseerd.    
Dit zijn wel de belangrijkste zaken voor het moment.
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“Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

 

Op 14 september was ik, als panel lid, aanwezig op de debatavond. 

Ik heb deze bijeenkomst als zeer waardevol ervaren. 

 

Een van de punten was de kiosk. 

De discussie ging van laten zoals het nu is, helemaal verwijderen of verplaatsen. 

Ik merkte ook dat de vroegere kiosk, die ik zelf verder niet ken, mooier is geweest dan de huidige utivoering. 

 

Mijn idee is, als de kiosk zou worden verplaatst, is deze wellicht te vervangen naar de vroegere uitvoering. 

Ik begrijp dat dit budgettair mogelijk problemen kan opleveren maar er zijn vlg. mij echt wel bevlogen en 

deskundige Rooienaren te vinden die dit, als speciaal project, als vrijwilliger kunnen uitvoeren. De Phoenix 

locatie in Veghel heeft een goede smederij met zeer bekwame mensen die wellicht het smeedwerk ter hand 

kunnen nemen. 

 

Het is maar een suggestie, maar het zou mooi zijn als dit verwezenlijkt zou kunnen worden. 

 

Veel succes met verdere uitwerking,”
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“Hoe ligt onze Markt in de markt? 

 

Als ik kon ik er op de vrijdagse weekmarkt voor een stuiver een dropveter of een zakje salmiak kopen. Dat is lang geleden! 

Als ik een beroep doe op mijn persoonlijke geheugen is er mijn hele leven lang een levendige discussie gaande over hoe de 

Rooise Markt een optimale functie en uitstraling zou kunnen krijgen. Het lijkt er ook op, dat elke nieuwe bestuurder telkens 

van onze Markt en het Kerkplein een speerpunt maakte om deze te verbeteren. Er werd dan hier en daar met wat meubilair 

geschoven of er werd wat vervangen en dat was het. 

Het is mij nooit duidelijk geweest of de motivatie noch het resultaat voldoende hout hebben gesneden. Er veranderde iets ja! 

En dan, wat heeft het extra gebracht? 

 

We geven als Stichting Rooi Vol Koren graag onze visie vanuit een noodzaak, die we met veel collega-initiatiefnemers van 

evenementen in het centrum delen. 

 

Wij zijn geen expliciet winkeldorp maar een belangrijk puzzelstuk in dé cultuurzone van Zuid-Nederland! 

De aantrekkingskracht van Rooi zit in de gastvrije horeca, de gezellige terrassen en de vele activiteiten, die er regelmatig in 

en rondom ons centrum worden georganiseerd. 

Dit trekt veel volk naar ons mooie dorp. Sint-Oedenrode heeft hij veel van haar bezoekers hierdoor een geweldige 

breinpositie verworven. Daar profiteert onze middenstand het jaar rond van.  

 

Daarom zouden wij de culturele en andere activiteiten die in het centrum worden georganiseerd het vertrekpunt willen 

maken van de nieuwe discussie. Het gaat hier niet over hoe zij denken de Markt te moeten inrichten, maar hoe de Markt 

van Rooi het fysieke middelpunt moet kunnen zijn in onze actieve samenleving. 

Inspraak van tientallen zal ook tientallen uiteenlopende ideeën opleveren. 

Wij laten daarom de uitvoering van de fontein, de bankjes, de nieuwe kiosk en andersoortige aankleding graag over aan de 

specialisten. Maar aan elk totaalontwerp moeten wat ons betreft cultuur en volks-activiteit ten grondslag liggen. 

 

Wat in de discussie met onze teamleden is voorbijgekomen: 

Een markt met een podium voor Muziek, toneel en andere evenementen. 

Een waterpartij die ook als tribune of podium dienst kan doen. 

Een kiosk of podium groter en functioneler dan de huidige kiosk. 

Vlak plaveisel. 

De Kiosk/permanent podium een stuk richting Heuvel zetten voor een groter publieks-oppervlak. 

Een kiosk als stadsmonument dat op ieders netvlies blijft plakken. 

Masten met verlichting 

Masten met een voorziening voor een tijdelijke overkapping zodat het plein (deels) weerbestendig wordt. 

De bestaande rijbaan van Kerkplein naar Borchmolendijk integreren in het oppervlak. 

Voorzieningen voor artificiële uitbreidingen om activiteiten gemakkelijk van licht en geluid te voorzien. 

(Gedeeltelijk) Autovrij, Parkeerkelder. 

 

 

Wij kijken uit naar een oplossing, die Sint-Oedenrode een multifunctionele en weerbestendige, prachtige Markt oplevert en 

met een houdbaarheidsdatum, die het de investering waard maakt.  

 

Namens bestuur en het team van de stichting Rooi Vol Koren, 

 

Harry Passier, 

voorzitter”
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“15 meter  

zij-aanzicht” 

“20 meter 

voor-aanzicht” 

 

“Nieuwe Kiosk op de Markt 

 

Meer functie door grotere afmeting en door de veranderde locatie. 

Door 7, tot 10 meter richting Heuvel te schuiven komen culturele uitvoeringen beter tot hun recht t.o.v. de 

bestaande terrassen.  

Een aanzienlijk groter publiek kan vanaf de raadhuiszijde toeschouwen. 

 

Een vlak plaveisel zou een grote vooruitgang betekenen.”
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“Rondje Rooi. (in telegramstijl) 

Rondjes Rooi is een initiatief om de mobiliteit binnen Sint-Oedenrode te vergroten. 

 

 

Opzet in hoofdlijnen,  

Met een golfkar of minitreintje kunnen belangstellenden/belanghebbenden vervoerd worden. Enkele malen 

per dagdeel maakt het minitreintje een rondje door Rooi, bijv. van parkeerplaats de Neul, Markt, Lindendijk 

(bushalte) terug naar de Neul. En/of via de Markt, Corridor, via Hertog Hendrikstraat en … terug naar de 

Markt/Neul. 

 

Uitbreiden verkeersfaciliteiten. 

Door deze opzet kan het parkeerterrein de Neul beter benut worden en daardoor wordt de Markt minder 

belast met auto’s en blijft het centrum toch goed bereikbaar.  

 

Beter bereik van de bushaltes.  

Met Rondje Rooi zijn de bushaltes voor iedereen beter bereikbaar.  

 

Bevorderen van toerisme 

Met deze mogelijkheid kan ook het toerisme worden bevorderd. In het seizoen kan het minitreintje ook enkele 

malen per dag worden ingezet om verschillende routes te maken, waardoor goede verbinding ontstaan 

tussen horeca, natuur en andere interessante bezienswaardigheden. Dit kan in goed overleg met de VVV, 

Cultureel Erfgoed en ondernemersvereniging nader worden uitgewerkt. 

 

Kosten neutraal 

In deze opzet is uitgegaan dat voldoende vrijwilligers er plezier aan beleven om een dagdeel per week door 

Rooi te rijden. De aanschaf van het vervoersmiddel kan via sponsoring of uitgifte van aandelen bekostigd 

worden. Door een vrijwillige bijdrage van de gebruikers zullen de exploitatielasten grotendeels gedekt kunnen 

worden. Men kan ook overwegen om jaarkaarten uit te geven waarmee de bezitter dan gratis gebruik kan 

maken van “Rondje Rooi”. 

 

Nadere uitwerking 

Natuurlijk is dit een idee in hoofdlijnen en zal door een projectgroep van geïnteresseerden en/of 

belanghebbenden nader uitgewerkt en onderbouwd moeten worden, o.a. een tijdsschema zodat iedereen 

weet wanneer en waar men kan opstappen.”
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“Voor fieters en voetgangers: héle toegang.  

Neulstraat is gevaarlijk.  

Markt en kiosk zó blijven!  

Geld sparen!  

Éénrichting verkeer v. auto’s. 30 km weg smaller voor auto’s. 

Bredere weg voor fietsers en voetgangers. Veiliger!!”

Aan het project-team herinrichting markt Sint-Oedenrode

De hierna genoemde bewoners van de markt en directe omgeving zijn uiteraard zeer betrokken bij 
zaken die hun directe
leefomgeving betreffen.
Wat betreft de plannen voor een nieuwe inrichting van de markt geven zij het projectteam de 
volgende meningen ter
overweging mee:
1. De markt is voor ons bij uitstek een omgeving waar wij graag verblijven. Niet als incidentele of 

regelmatige bezoekers, maar als bewoners.
2. Voor ons betekent dat dat we de toegankelijkheid van onze panden en de leefbaarheid van onze 

omgeving graag gewaarborgd willen zien. 
3. De kiosk zien wij graag gehandhaafd in zijn huidige of aangepaste vorm
4. Dat de markt ook ruimte moet bieden aan bepaalde evenementen zoals de jaarlijkse kermis 

en carnaval vinden wij vanzelfsprekend. Niettemin zijn wij van mening dat de markt geen 
evenementen-terrein is of moet worden. En dat evenementen voor zover die op de markt 
plaatsvinden geen geluidsoverlast moeten veroorzaken.

5. Wij vinden dat de horecagelegenheden die er nu zijn geen uitbreiding behoeven. Wij gaan er 
van uit dat de uitbreiding van de terrassen die nu in verband met de coronabeperkingen zijn 
toegestaan van tijdelijke aard is en niet de voorbode van een permanente toestand bij de 
herinrichting. Er is voor die uitbreiding geen plaats.

6. Wat betreft de verkeerssituatie vinden wij:
 a. de huidige parkeersituatie acceptabel. Als er teveel wordt gekort op de beschikbare 
parkeerruimte zal dat voor de levendigheid van de buurt en de zin van bezoekers om er te komen 
winkelen of verblijven negatief uitpakken. Dus: de situatie laten zoals die nu is.
 b. dat er op de markt door auto’s nu vaak veel te hard wordt gereden. Beperking van de 
snelheid en toezicht daarop lijkt ons zeer wenselijk.
 c. dat de stoep tussen het parkeergedeelte van de markt en de doorgaande weg slecht van 
kwaliteit is. Andere bestrating daarvan (bv. met vlakke tegels) zou het voor voetgangers een stuk 
aantrekkelijker maken om die stoep te gebruiken.
 d. dat een veilige oversteekgelegenheid voor voetgangers ter hoogte van fysiotherapie de 
Meierij wenselijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een zebrapad.
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Groen = Voetganersgebied 

Blauw = Winkels e.d. 

Geel = Horeca 

 

“Tussen de bomen kunnen de fietsen geplaats worden. Nu staan ze nog teveel in de weg op het wandelgebied tussen de bomen en de 

winkels en woonhuizen. Als je dan waterdoorlatend straatwerk gebruikt krijgen de bomen ook voldoende water. 

Tevens staan de auto’s dan niet meer op de wortels van de bomen en hebben deze dan ook minder stress zodat ze minder plakkende stof 

afscheiden.”

Moodboad is gelezen van rechts naar links in drie lagen, deze drie lagen zijn gescheiden door middel van een enter in de

tekst hieronder. 

“• Fontein

• Kiosk vervangen door zoiets” (er word verwezen naar een afbeelding met een boom en bankjes)

• Vaste houten banken rond de markt

• Sierbomen

• Goeie dichte prullenbakken + voetpedaal 

• Kleurrijke bloemen 

• Gladde tegels (kinderkopjes weg)

• Mooie lantaarns

• Parkeer kelder onder de grond (auto’s weg) 

Van dagbesteding ‘t Palet Odendael.”



ENQUÊTE
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Enquête

Vraag 1: Hoe vaak bezoek je de Markt nu?

Hoe vaak bezoek je de Markt nu?

Vraag 2: Waar start je reis naar de Markt?

Waar start je reis naar de Markt? Vul de postcode van je woonadres in.
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Enquête

Vraag 3: Hoe bereik je de Markt meestal?

Hoe bereik je de Markt meestal? Vink alle opties aan die je gebruikt om de Markt te bereiken.

Vraag 4: Wat bezoek je nu meestal op de Markt?

Wat bezoek je nu meestal op de Markt? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Vraag 5: Wat is het eerste woord waar je aan denkt als het gaat over 
het huidige marktplein?
Wat is het eerste woord waar je aan denkt als het gaat over het huidige marktplein?
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Enquête

Vraag 5: Wat is het eerste woord waar je aan denkt als het gaat over 
het huidige marktplein?
Wat is het eerste woord waar je aan denkt als het gaat over het huidige marktplein?

• Autos

• Auto

• Auto’s

• gezellig maar druk

• Mooi authentiek!

• Gezellig.

• Groot oppervlakte

• Parkeerterrein

• Functioneel

• winkelen

• Parkeerplaats

• Teveel auto’s

• Kiosk

• Auto vrij

• Auto’s. 

Parkeerprobleem

• Gezelligheid

• Parkeren, auto’s

• Auto’s

• Verkeer

• parkeren

• Parkeren

• Best goed zo

• gevaarlijk

• gezelligheid

• historisch uiterlijk

• terrasjes

• Gezelligheid

• gezellig,bereikbaar en 

goed parkeren

• Gezelligheid

• Dorpshard

• Zo mooi

• Terrasjes

• terras

• Terras

• Fijn om te parkeren

• gezellig dorps

• Herkenbaarheid van 

Sint-Oedenrode

• prima zoals hij is

• Rommelig, te veel 

geparkeerde auto’s die 

het overzicht verstoren

• Teveel auto’s te weinig 

groen

• parkeerterrein

• Gezellig

• Rommelig

• Authentiek

• Parkeerterrein

• ideaal voor 

evenementen! 

(bruisend)

• Parkeedrukte

• horeca

• Fijne drukte

• Blik

• gezellig dorps

• Herkenbaarheid van 

Sint-Oedenrode

• prima zoals hij is

• Rommelig, te veel 

geparkeerde auto’s die 

het overzicht verstoren

• Teveel auto’s te weinig 

groen

• parkeerterrein

• Gezellig

• Rommelig

• Authentiek

• Parkeerterrein

• ideaal voor 

evenementen! 

(bruisend)

• Parkeedrukte

• horeca

• Fijne drukte

• Blik

• Parkeerterrein

• ontmoetingsplaats

• Gezelligheid op het 

plein

• Gezelligheid

• Vol, auto’s

• auto’s

• Mooi Dorps plein met 

gebouwen die we 

moeten “koesteren”

• Nostalgie

• Prachtig

• Kiosk

• Te veel auto’s

• mooi dorpsplein

• Niet toegankelijk met 

een scootmobiel of 

rolstoel.

• gezellig

• hobbelig

• Auto’s

• Thuis

• klein

• Grauw en grijs

• Te veel auto’s

• kiosk

• Kiosk

• Veel auto’s

• parkeerplaats/ 

evenemententerrein

• Medebewoners

• kiosk

• gezellig

• Drama

• GEZELLIGHEID!!!!!!!!!

• blik

• Parkeerplaats

• De kiosk

• Oud

• Auto’s

• Gezelligheid

• histories gezellig

• Sfeer

• Plein met terrassen

• Hart

• Ziet er goed uit

• Sfeervolchaotisch

• Auto’s

• Skon

• Gezellig maar het is 

ook deels een grote 

parkeerplek

• Kroegen

• Auto’s

• Parkeerplaats

• Kiosk

• Gezellig

• Ontmoetingsplek

• Kermis

• Gezellig

• Gezellig

• Saai

• Kiosk

• Komt niet sfeervol over

• Bier

• gezellig

• Kermis

• Parkeerplaats

• Gezellig

• bestraat

• Gezelligheid

• Muziektent

• Rommelig

• te veel auto s

• Vertrouwd, prachtig

• Saai

Vraag 6: Wat zou je graag willen behouden aan het huidige marktplein?

Wat zou je graag willen behouden aan het huidige marktplein? Noem de eerste drie dingen die je te binnen schieten.

• Kiosk, terrassen, 

winkels

• “Horeca

• Weekmarkt

• Kiosk”

• Kiosk horeca winkels

• gezelligheid - centraal 

punt van het dorp - 

goed bereikbaar

• Kinderkopje en de 

authenticiteit

• Parkeren, deze stenen 

en bomen

• Kiosk, terrassen, 

weekmarkt

• Kiosk, gedeeltelijk 

parkeren, bomen

• Parkeergelegenheid, 

bomen

• Modezaken, diverse 

winkels, parkeerplaats

• “Jeugdtent met 

carnaval

• Kermis

• Parkeerplaats”

• Parkeerplaatsen, kiosk,

• Kiosk, totaal beeld

• De ruimte met “kiosk”

• Horeca/terrassen, 

boetiekjes, bankjes

• Kiosk winkels terrassen

• Groen, ruim en gezellig

• Kiosk, horeca, groen

• Terras, samenkomst en 

middelpunt

• Bomen, terrassen, 

uitstraling

•  

• Parkeren

• de kios  week markt  

gezillge heid op 

markplien

• “horeca

• winkels

• kinderkoppen”

• parkeren, kinderkopjes, 

historische gebouwen

• terrasjes, Kermis, 

grotere autovrije zone

• Terrassen

• parkeren,terras en 

evenementen

• Terras. Parkeren 

evenementen

• Kiosk, ruimte, terrassen

• “Kiosk

• Parkeren

• Evenementen”

• Opheid ruimte centraal

• Terrassen en 

authentieke sfeer

• Terras kiosk kermis

• ruimte voor 

activiteiten als kermis, 

weekmarkt, jaarmarkt, 

fokpaardendag, 

orkesten, meezingfeest

• karakteristieke 

kinderkopjes

• Kiosk Groen De 

Hedendaagse 

uitstraling

• alles

• Kinderlokkers, 

authentieke verlichting, 

bomen aan de randen

• Kiosk, de terrassen, de 

winkels

• bereikbaarheid per 

auto, minder blik, meer 

verblijfsgebied

• Bereikbaarheid, 

terrasjes, winkels

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Kiosk

• de weekmarkt, 

terrassen, authentieke 

uitstraling. tijke

• Terrassen, winkels en 

een pinautomaat

• Horecafunctie, 

Evenementen, autovrij

• Kiosk, Terrasjes, 

Historische gevels

• horeca kiosk en 

fietsstallingsplaatsen

• De oude panden, de 

kiosk de BOMEN!

• Huidige bestrating 

maar wel vernieuwen

• De Albert Heijn

• Bomen parkeerplaats 

kiosk

• Kiosk, de grootte

• sfeer, terrassen, winkel 

aanbod

• De kiosk, de bomen, 

parkeren.

• kiosk terrassen 

natuursteen

• kiosk, indeling, 

parkeergelegenheid

• Kiosk, Weekmarkt

• Het gezellige karakter

• kiosk, terrassen, 

weekmarkt

• Rooi is een groen 

dorp. Dan zou een 

groene kern daar 

heel mooi bij passen. 

Neem een voorbeeld 

aan het park aan de 

parklaan in Nuenen, 

een prachtig groen 

stukje midden in het 

centrum van Nuenen. 

De winkels en horeca 

komt zo ook veel 

mooier uit. Dat zou ik 

ook graag in ons dorp 

willen

• Ontmoeting, 

evenementen, terrasje 

pikken

• kiosk horeca ah

• Kiosk, terrassen, 

weekmarkt

• Kiosk, de ruimte en de 

gezelligheid met de 

terrassen

• 

• Kiosk, vorm, open

• kiosk gewoon zo laten

• historische panden, 

terrassen, kasseien

• Kiosk Bomen

• 

• Terrassen, Openheid 

en Parkeren

• verbindend, terrasjes, 

beslotenheid

• Winkels, terrasjes, kiosk

• Kiosk

• Kiosk,...,...

• Terras

• Kiosk (plek maakt me 

niet uit, maar gebruik 

hem; muziekoptredens, 

sinterklaas, etc), horeca 

(grote terassen), 

minder auto verkeer 
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Vraag 6: Wat zou je graag willen behouden aan het huidige plein?

Wat zou je graag willen behouden aan het huidige marktplein? Noem de eerste drie dingen die je te binnen schieten.

(hoe prachtig is ‘t 

voorbeeld van de 

P-garage in Schijndel, 

ik zeg DOEN!)

• kiosk, bomen, 

gebouwen

• Bestrating, let op. 

Het valt niet meteen 

voor iedereen op. De 

bijzondere ligging 

patroon maakt het 

momenteel bijzonder. 

Leg het  op dezelfde 

wijze opnieuw DOOR 

GOEDE VAKLUI.

• Terrassen kermis

• Kiosk wel met fontein. 

Oude gebouwen. De 

bomen.

• Terrassen, winkels en 

parkeren

• Authentieke bestrating, 

bomen, kiosk

• Terras, kiosk, markt

• Terrasjes, kiosk, 

parkeergelegenheden

• Kiosk, cafés/

restaurants, Kruidvat

• Veel horeca, openlijke 

ruimte, veel activiteiten

• Gezelligheid, terrasje

• Hart van Rooi

• Parkeergelegenheid, 

weekmarkt, kermis

• Kiosk, terrasjes,

• Kiosk, een deel van de 

parkeergelegenheid, 

kinderkopjes

• Kermis, de bomen! 

& terrassen aan de 

markt

• Carnaval, kermis en de 

cultuur

• Terrasjes, kroegen, 

kiosk

• Terassen, 

groenvoorziening, 

centraal plein

• Terras kiosk 

kinderkopjes

• Kermis, Carnaval, kiosk

• OudRooy Dommel 

GoudenLeeuw

• historische - horeca - 

kiosk

• Kermis, terrasjes en de 

mooie klassieke markt 

zelf

• De openruimte die het 

nu heeft. De ruimte 

waar evenementen 

gehouden kunnen 

worden. De 

bereikbaarheid, het 

knusse gevoel.

• Kiosk, terrasjes, 

bruisend (mensen 

kijken)

• bomen, kiosk, terassen

• Kermis, evenementen, 

kiosk

• Muziektent

• Historie knusheid 

gezelligheid

• terrassen, bomen, 

banken

• Natuurlijk 1. de Kiosk!! 

2.álle historische 

aspecten, 3. de bomen

• 

• Kiosk Ruimte open 

blijft Kermis

Vraag 7: Wat zie je graag anders aan het huidige plein?

Wat zie je graag anders aan het huidige plein? Noem de eerste drie dingen die je te binnen schieten.

• Auto vrij, minder 

leegstand bij winkels, 

meer evenementen

• “Auto vrij

• Meer winkels”

• “Weg met die auto’s

• Meer horeca en winkels 

• Blikvanger (fontein, 

groen)”

• minder druk qua verkeer

• Minder hard 

rijdende auto’s, geen 

randverhogingen naast 

de weg/markt, Groen!

• “Kiosk weg 

• Winkels meer om het 

plein

• Meer plaats voor 

fietsen”

• Minder auto’s, meer 

gelegenheid om je fiets 

te parkeren, vaker markt

• Minder auto,s, 

doorgaand verkeer 

ontmoedigen, meer 

verblijfsgebied en 

meubilair.

• De doorgang voor 

auto’s naar de 

neulstraat (tussen 

Mullermode en AH). 

Zorgt voor sluiproute 

over de markt en men 

kan daar (te) hard 

rijden. Voor fietsers/

voetgangers wel prettig.

• meer diversiteit aan 

winkels

• “Groot terras 

• Duidelijkere 

parkeerplaatsen

• Meer gezelligheid”

• Auto’s in ondergrondse 

parkeergarage

• Doorgaand auto verkeer 

eruit

• auto vrij, en 

doorgaande weg 

omleiden over de 

corridor

• niet meer parkeren, 

levendigheid van pop-

up stores, ruimte voor 

creativiteit

• Moderne bouw weg

• Autovrij, groener, meer 

terras

• Geen auto’s, meer 

groen/water, bankjes

• Geen verkeer, minder 

parkeergelegenheid

• minder parkeren, meer 

ruimte voor gezelligheid 

(terrassen), doorgaande 

weg weg minder 

prominent in beeld

• Betaalbare woningen

• Geen verandering

• straatje bij alberhien 

dicht voor outo  reclame 

borden weg in dorp  

outo van de mark af 

onder gronde parking   

en fiets stalen over dek

• “kiosk

• parkeerplaatsen

• horeca”

• - verplaatsbare kiosk, 

zeer vlak, camera’s

• minder auto’s, 

concentratie horeca en 

winkels

• Meer ruimte voor 

uitvoeringen en 

muzikale/culturele 

activiteiten.

• lang parkeren weg, 

alleen kort parkeren. 

betere bestrating en 

beter onderhoud

• Slechte bestrating.  

Verdwijnen nutteloze 

kiosk. Uitsluitend kort 

parkeren 2 uur

• Gedeeltelijk autovrij 

maken,  meer groen, 

parkachtig maken

• Laten zoals het nu is

• Groter centraler meer 

verbonden

• mc Donald’s, discotheek 

en meer activiteiten

• Mac Donalds discotheek 

koffieshop

• niets

• meer terrasjes -minder 

auto’s - fontein - bomen

• Andere bestrating   Nog 

gezelliger maken

• nvt

• Oorspronkelijke kleinere 

kiosk herbouwen, groen/

bomen bewaren en 

minder parkeerplaatsen

• Meer groen, meer 

banken, andere stenen

• - minder blik, water ipv 

kiosk, geen doorgaande 

weg

• Inrichting parkeerplaats

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• 

•  

• meer terrasjes -minder 

auto’s - fontein - bomen

• Andere bestrating   Nog 

gezelliger maken

• nvt

• Oorspronkelijke kleinere 

kiosk herbouwen, groen/

bomen bewaren en 

minder parkeerplaatsen

• Meer groen, meer 

banken, andere stenen

• minder blik, water ipv 

kiosk, geen doorgaande 

weg

• Inrichting parkeerplaats

•  

•  

• 

• 

•  

•  

•  

•  

• Ondergrondse 

parkeergarage, 

bovengronds autovrij, 

groen wandelpark

• kiosk verplaatsen of 

vervangen door de 

oude kiosk, minder 

verkeer op de markt en 

rondom de markt.

• Minder plek voor auto’s, 

meer plek voor terrassen 

en meer plek voor 

evenementen

• autovrij, geen 

doorgaand verkeer 

meer, Fiets en 

wandelgebied

• Weg met auto’s, meer 

groen en fontein, 
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Vraag 7: Wat zie je graag anders aan het huidige plein?

Wat zie je graag anders aan het huidige plein? Noem de eerste drie dingen die je te binnen schieten.

terrasjes op het 

plein zelf. Met elkaar 

verbinden.

• meer groen, meer 

mogelijkheden voor 

horeca en evenementen, 

geen auto’s meer

• Niets ,zo laten,en ZEKER 

GEEN HOGE PANDEN 

MET DE UITSTRALING 

VAN `N MODERN 

FLATGEBOUW!!!

• Meer gebruik maken 

van kiosk,bestrating 

vernieuwen

• Meer parkeerplekken

• Kiosk met heel veel 

trappen om te zitten. 

Goede looppaden. 

Minder auto’s

• Autovrij gedeelte, meer 

activiteiten

• ondergrondse 

parkeergarage

• Betere bestrating, 

mindervaliden 

parkeerplaatsen.

• bijna geen parkeren, 

meer terassen

• ander wegdek,

• Minder auto’s, grote 

bomen weg,

• Minder auto’s

• Ondergrondse 

parkeerkelder, fontijn, 

meer groen

• Meer groen, water 

met fontein, minder 

auto’s (meer ruimte 

voor fietsers (mijn 

kinderen fietsen nu niet 

graag in het centrum 

ivm inhalende auto’s 

en goed opletten) 

en mindervaliden 

parkeerplaatsen nabij, 

de rest parkeert buiten 

het centrum en loopt 

maar een stukje)

• Minder auto’s, 

basaltkeien eruit, meer 

verblijfsruimte

• prima zo

• minder auto’s, korter 

parkeren, betere 

bestrating

• Bomen op andere 

locaties, nu zie je de 

prachtige gevels van de 

gebouwen niet zo goed, 

parkeren ondergronds, 

autovrij en de heuvel 

ook

• 

• Hierop voel ik me thuis, 

geen toeters en bellen

• niets

• minder autos, meer 

groen, meer terras

• Kinderkopjes weg, auto’s 

weg ontsierd de markt

• Het trottoir weer 

verlagen zodat dat 

zéér hinderlijke obstakel 

weg is

• geen auto’s, meer groen 

en zitplekjes, spontane 

ontmoetingsplek

• Niks

• Skatepark, meer zit 

plekken, meer dingen 

om te doen

• Meer voor jongeren 

(bijvoorbeeld een 

skatebaan)

• Minder auto’s, minder 

doorgaand verkeer

• Minder auto’s, speelplek 

voor kinderen (brengt 

oudere naar ‘t centrum), 

meer evenementen 

organiseren (hart van 

Rooi)

• autovrij, alles 

gelijk maken, geen 

stoepranden.

• Verder houden zoals het 

is, zodat de markt kan 

diemen voor de functie 

die steeds wisselend 

nodig is.

• Waterpartij waar 

kinderen in kunnen 

spelen, speeltuin en 

groen

• Kiosk met fontein. De 

doorlopende weg. 

De oneffenheden ( 

voetpaden/ oude 

bushalte.

• Neulstraatdoorgang AH 

en Muller alleen voor 

fietsers en voetgangers

• Minder auto’s, meer 

groen en recreatieruimte

• Minder auto’s, 

doorgaand verkeer, 

meer terrassen

• Ik vind het goed zo

• Minder auto’s, meer 

kledingwinkels en ruimte 

voor evenementen

• Meer sfeerverlichting, 

meer groen

• Minder verkeer, geen 

auto’s

• Gezelliger

• Bestrating, druk punt, 

onoverzichtelijk

• Minder verkeer,

• Horeca meer betrokken 

op het plein

• Minder auto’s, meer 

uitstraling (groen/water), 

afgesloten voor auto’s!

• Niks

• S avonds iets gezelligs 

ipv parkeerplaats, 

overdag wel 

parkeerplaats, mooie 

verlichting

• Meer groen, intiemer,

• Minder auto’s, duidelijk 

fietsenstalling, minder 

hoogteverschil

• Kiosk,

• Niks

• parkeren - verkeer - 

bestrating

• Meer terras. Meer 

winkels. Meer 

evenementen

• De kiosk heeft voor mij 

weinig meerwaarde. Al 

heeft het wel uitstraling.

• Minder geparkeerde 

auto’s

• meer groen, minder 

bestrating, meer horeca

• Autoluw,

• Meer bomen

• Minder auto’s beter 

overzicht geheel

• minder auto’s, voetpad 

en apart fietsgedeelte

• Meer groen, minder 

auto`s (indien mogelijk 

géén), waterpartij

• Ondergrondse 

parkeergarage Meer 

groen en bloemen Kiosk 

fleurige maken

Vraag 8: De Markt word ook wel de huiskamer genoemd. Wat zou je 
in de toekmost willen doen in deze huiskamer?
De Markt wordt ook wel de huiskamer van Sint-Oedenrode genoemd. Wat zou je in de toekomst graag willen doen in deze 

huiskamer? Beschrijf je ideale middag op de heringerichte Markt in vijf regels.

• Auto vrij, minder leegstand bij winkels, meer 

evenementen

• “Auto vrij

• Meer winkels”

• “Weg met die auto’s

• Meer horeca en winkels 

• Blikvanger (fontein, groen)”

• minder druk qua verkeer

• Minder hard rijdende auto’s, geen randverhogingen 

naast de weg/markt, Groen!

• “Kiosk weg 

• Winkels meer om het plein

• Meer plaats voor fietsen”

• Minder auto’s, meer gelegenheid om je fiets te 

parkeren, vaker markt

• Minder auto,s, doorgaand verkeer ontmoedigen, 

meer verblijfsgebied en meubilair.

• De doorgang voor auto’s naar de neulstraat (tussen 

Mullermode en AH). Zorgt voor sluiproute over 

de markt en men kan daar (te) hard rijden. Voor 

fietsers/voetgangers wel prettig.

• meer diversiteit aan winkels

• “Groot terras 

• Duidelijkere parkeerplaatsen

• Meer gezelligheid”

• Auto’s in ondergrondse parkeergarage

• Doorgaand auto verkeer eruit

• auto vrij, en doorgaande weg omleiden over de 

corridor

• niet meer parkeren, levendigheid van pop-up stores, 

ruimte voor creativiteit

• Moderne bouw weg

• Autovrij, groener, meer terras

• Geen auto’s, meer groen/water, bankjes

• Geen verkeer, minder parkeergelegenheid

• minder parkeren, meer ruimte voor gezelligheid 

(terrassen), doorgaande weg weg minder prominent 

in beeld

• Betaalbare woningen

• Geen verandering

• straatje bij alberhien dicht voor outo  reclame 

borden weg in dorp  outo van de mark af onder 

gronde parking   en fiets stalen over dek

• “kiosk

• parkeerplaatsen

• horeca”

• verplaatsbare kiosk, zeer vlak, camera’s

• minder auto’s, concentratie horeca en winkels

• Meer ruimte voor uitvoeringen en muzikale/culturele 

activiteiten.

• lang parkeren weg, alleen kort parkeren. betere 

bestrating en beter onderhoud

• Slechte bestrating .  Verdwijnen nutteloze kiosk. 

Uitsluitend kort parkeren 2 uur

• Gedeeltelijk autovrij maken,  meer groen, parkachtig 

maken

• Laten zoals het nu is

• Groter centraler meer verbonden

• mc Donald’s, discotheek en meer activiteiten

• Mac Donalds discotheek koffieshop

• niets

• meer terrasjes -minder auto’s - fontein - bomen

• Andere bestrating   Nog gezelliger maken

• nvt

• Oorspronkelijke kleinere kiosk herbouwen, groen/

bomen bewaren en minder parkeerplaatsen

• Meer groen, meer banken, andere stenen

• minder blik, water ipv kiosk, geen doorgaande weg

• Inrichting parkeerplaats

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• meer terrasjes -minder auto’s - fontein - bomen

• Andere bestrating   Nog gezelliger maken

• nvt

• Oorspronkelijke kleinere kiosk herbouwen, groen/

bomen bewaren en minder parkeerplaatsen
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Vraag 8: De Markt word ook wel de huiskamer genoemd. Wat zou je 
in de toekomst willen doen in deze huiskamer?
De Markt wordt ook wel de huiskamer van Sint-Oedenrode genoemd. Wat zou je in de toekomst graag willen doen in deze 

huiskamer? Beschrijf je ideale middag op de heringerichte Markt in vijf regels.

Vraag 8: De Markt word ook wel de huiskamer genoemd. Wat zou je 
in de toekomst willen doen in deze huiskamer?
De Markt wordt ook wel de huiskamer van Sint-Oedenrode genoemd. Wat zou je in de toekomst graag willen doen in deze 

huiskamer? Beschrijf je ideale middag op de heringerichte Markt in vijf regels.

• Meer groen, meer banken, andere stenen

• minder blik, water ipv kiosk, geen doorgaande weg

• Inrichting parkeerplaats

•  

•  

•  

• 

•  

•  

•  

•  

• Ondergrondse parkeergarage, bovengronds autovrij, 

groen wandelpark

• kiosk verplaatsen of vervangen door de oude kiosk, 

minder verkeer op de markt en rondom de markt.

• Minder plek voor auto’s, meer plek voor terrassen en 

meer plek voor evenementen

• autovrij, geen doorgaand verkeer meer, Fiets en 

wandelgebied

• Weg met auto’s, meer groen en fontein, terrasjes op 

het plein zelf. Met elkaar verbinden.

• meer groen, meer mogelijkheden voor horeca en 

evenementen, geen auto’s meer

• Niets ,zo laten,en ZEKER GEEN HOGE PANDEN MET 

DE UITSTRALING VAN `N MODERN FLATGEBOUW!!!

• Meer gebruik maken van kiosk,bestrating vernieuwen

• Meer parkeerplekken

• Kiosk met heel veel trappen om te zitten. Goede 

looppaden. Minder auto’s

• Autovrij gedeelte, meer activiteiten

• ondergrondse parkeergarage

• Betere bestrating, mindervaliden parkeerplaatsen.

• bijna geen parkeren, meer terassen

• ander wegdek,

• Minder auto’s, grote bomen weg,

• Minder auto’s

• Ondergrondse parkeerkelder, fontijn, meer groen

• Meer groen, water met fontein, minder auto’s (meer 

ruimte voor fietsers (mijn kinderen fietsen nu niet 

graag in het centrum ivm inhalende auto’s en goed 

opletten) en mindervaliden parkeerplaatsen nabij, de 

rest parkeert buiten het centrum en loopt maar een 

stukje)

• Minder auto’s, basaltkeien eruit, meer verblijfsruimte

• prima zo

• minder auto’s, korter parkeren, betere bestrating

• Bomen op andere locaties, nu zie je de prachtige 

gevels van de gebouwen niet zo goed, parkeren 

ondergronds, autovrij en de heuvel ook

•  

• Hierop voel ik me thuis, geen toeters en bellen

• niets

• minder autos, meer groen, meer terras

• Kinderkopjes weg, auto’s weg ontsierd de markt

• Het trottoir weer verlagen zodat dat zéér hinderlijke 

obstakel weg is

• geen auto’s, meer groen en zitplekjes, spontane 

ontmoetingsplek

• Niks

• Skatepark, meer zit plekken, meer dingen om te 

doen

• Meer voor jongeren (bijvoorbeeld een skatebaan)

• Minder auto’s, minder doorgaand verkeer

• Minder auto’s, speelplek voor kinderen (brengt 

oudere naar ‘t centrum), meer evenementen 

organiseren (hart van Rooi)

• autovrij, alles gelijk maken, geen stoepranden.

• Verder houden zoals het is, zodat de markt kan 

diemen voor de functie die steeds wisselend nodig is.

• Waterpartij waar kinderen in kunnen spelen, speeltuin 

en groen

• Kiosk met fontein. De doorlopende weg. De 

oneffenheden ( voetpaden/ oude bushalte.

• Neulstraatdoorgang AH en Muller alleen voor fietsers 

en voetgangers

• Minder auto’s, meer groen en recreatieruimte

• Minder auto’s, doorgaand verkeer, meer terrassen

• Ik vind het goed zo

• Minder auto’s, meer kledingwinkels en ruimte voor 

evenementen

• Meer sfeerverlichting, meer groen

• Minder verkeer, geen auto’s

• Gezelliger

• Bestrating, druk punt, onoverzichtelijk

• Minder verkeer,

• Horeca meer betrokken op het plein

• Minder auto’s, meer uitstraling (groen/water), 

afgesloten voor auto’s!

• Niks

• S avonds iets gezelligs ipv parkeerplaats, overdag 

wel parkeerplaats, mooie verlichting

• Meer groen, intiemer,

• Minder auto’s, duidelijk fietsenstalling, minder 

hoogteverschil

• Kiosk,

• Niks

• parkeren - verkeer - bestrating

• Meer terras. Meer winkels. Meer evenementen

• De kiosk heeft voor mij weinig meerwaarde. Al heeft 

het wel uitstraling.

• Minder geparkeerde auto’s

• meer groen, minder bestrating, meer horeca

• Autoluw,

• Meer bomen

• Minder auto’s beter overzicht geheel

• minder auto’s, voetpad en apart fietsgedeelte

• Meer groen, minder auto`s (indien mogelijk géén), 

waterpartij

• Ondergrondse parkeergarage Meer groen en 

bloemen Kiosk fleurige maken
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Vraag 9: Welke sfeer zou je prettig vinden op de toekomstige Markt?  

Welke sfeer zou je prettig vinden op de toekomstige Markt? Kies maximaal drie referentiebeelden waar jij enthousiast van wordt. 

8% 11% 10%

5% 17% 14%

4% 26% 5%

Vraag 10: Wat spreekt je het meeste aan in de gekozen referentiebeelden 
uit vraag 9?
Wat spreekt je het meest aan in de gekozen referentiebeelden uit vraag 9?

• Gezelligheid

• Terrassen, authentiek, gezellig, samenkomen

• “Groen

• Gezelligheid

• Autovrij”

• Stukje groen, terrasje en gezelligheid

• Groene en minder auto!

• Drukte. Geen lege pleinen.

• Het groen

• Sfeer en gezelligheid

• Functioneel. Grote oppervlakte wordt nuttig gebruikt 

als men er kan parkeren. Niemand zit te wachten 

op 100 bankjes en bomen op een verder lege plek. 

Dat is niet functioneel en gaat ten koste van de 

bereikbaarheid van het centrum.

• Gezelligheid,  samenkomen

• De gezelligheid met rooi kermis

• Groen verkeersluw

• “IK KAN GEEN KEUZE MAKEN.

• Het is allemaal gedwongen geknutseld.

• De Markt is het HART van de gemeenschap. Moeten 

mensen zelf de mogelijkheid hebben om te kunnen 

gebruiken waar op dat moment behoefte aan is.

• Op veel plaatsen zie ik prachtige inrichtingen, 

mensen maken er geen gebruik van. WAARDELOOS.

• Wel kan onderzocht worden of er verbeteringen 

kunnen zijn voor bestrating.

• DOE NIET IETS OM IETS TE DOEN zodat iemand 

iets op zijn naam kan zetten.”

• de rust en geen stinkende en racende auto’s. Heel 

veel steden hebben de auto’s uit het centrum 

gehaald. Genoeg parkeerplaatsen in de beurt. 

RHODE terrein, stadshuis, Ahrend en bij de Jumbo.

• Horeca en spelen voor jong en oud

• Terrassen, kiosk en groen

• Mensen die actief bezig zijn op het plein of juist 

kunnen ontspannen

• Het groen en de gezelligheid en bezigheid van de 

mensen

• De rust en gezelligheid

• beleving (spelende kinderen), evenementen, horeca/ 

terras

•  

• “Omdat er anders geen parkeermogelijkheden 

zijn. En ik dat nodig heb. Er zijn al veel te weinig 

parkeerplekken. Er wordt veel gebruikt voor woon 

werk verkeer waardoor er al weinig plek in het 

centrum is. En dan vooral als er markt op vrijdag is.

• Er moet dus niet geschrapt worden in parkeer 

plekken”

• de gezillge heid

• gezelligheid

• gezelligheid met dorpse uitstraling

• minder auto’s horeca gelegenheden en 

evenementen

• De markt moet vooral een sociale functie hebben. 

Een ontmoetingsplaats voor iedereen. Een plaats 

waar allerlei activiteiten Jong en oud bij elkaar 

brengen!

• gezellig en sfeervol verblijf met gezellige winkels

• Samen met de kinderen genieten

• Een plein omgegeven door terrassen

• Gezellig

• Gezelligheid

• gezelligheid

• De dorpse gezelligheid

• activiteiten als kermis

• gezellig terrassen de rest komt dan vanzelf 

eromheen

• Het totale marktplaatje

• gezelligheid

• Groen rust en ruimte voor terrassen zonder 

rondrazende auto’s/motoren of geparkeerde auto’s

• Groen, jong en oud, ontmoeten

• interactieve waterpartij, duidelijk minder auto’s

• Gezelligheid, samenkomen, ruimte

• Gezelligheid

• Gezelligheid groen samenkomen

• Openbare verblijfsruimte

• multifunctioneel, kermis, parkeren en terras omringt 

door wat groen

• sfeer

• terras

• Voor elk wat wils
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Vraag 10: Wat spreekt je het meeste aan in de gekozen referentiebeelden 
uit vraag 9?
Wat spreekt je het meest aan in de gekozen referentiebeelden uit vraag 9?

• Petanque, horeca, rust.

• Groen park met speel fontein

• terrassen

• Sfeervol

• Ontmoeten en gezelligheid

• Bourgondische gezelligheid. Dat waar we in Brabant 

zo bekend om staan!

• meer ruimte voor groen en horeca/evenementen

• Gezelligheid,en de bomen

• Het straalt rust uit en tegelijkertijd genieten van de 

omgeving.

• Groen; Sint ouderode is immers de groenste 

gemeente van Europa jaar 2000

• Sfeer

• Er is plek voor jong en oud. De ouders op het terras 

en de kids lekker spelen

• terrassen, zonder auto’s

• Dat het een markt wordt voor iedereen, parkeren, 

beleven en spelen.

• ontmoeten

• dat mensen met de auto en schoot er kunnen 

komen anders krijg je nog meer leegstand, kijk 

maar naar schijndel veghel Boxtel als je niet bij 

winkels kan komen ga je niet meer

• Gezelligheid, overzichtelijk

• Het groene, het levendige en het gezellige.

• De mensen, gezelligheid en veel groen.

• Het laatste! Zo’n groen dorp heeft een groene kern 

nodig!

• Geen. Sfeer van Rooise markt ontbreekt.

• horeca

• De gezelligheid, verbinding, relaxen

• Gezelligheid sfeer activiteit winkelen, voor iedereen 

wat met groene elementen

• Terras, groen, evenementen

• “Dat het een gekunstelde omgeving is.

• Is vanuit de bevolking de roep om veranderING 

gekomen?

• Zo nee, maak dan de portemonnee leeg aan 

noodzakelijke investeringen.

• Bezint eer ge begint. Je hebt lef als jullie in 

november zeggen, voor de bevolking hoeven we 

alleen de infrastructuur dus zonder allerlei poes pas 

uit te voeren. Da’s een mooie meevaller voor andere 

zaken.”

• h

• terrasjes

• De bomen was ooit het groenste dorp! daar is 

weinig van overgebleven.

• Gemoedelijkheid

• groen, bankjes, speelsheid

• Groen en gezellig

• De open plekken

• De drukte en gezelligheid

• Rust

• Terassen

• mooie natuurlijke ruimte, zonder auto. en plaats voor 

alle evenementen\

• Maak er zeker geen poppenkast van.

• Speelmogelijkheden voor kinderen en terrassen

• Wandel/ zitten.

• Combinatie parkeren en voetgangers

• Eenheid, groene uitstraling en ruimte voor ontmoeten

• Rust

• Terrasjes

• Terrasjes en genoeg plek voor gezelligheid en ook 

wat bomen en bloemen perken

• ‘-

• Bedrijvigheid en groen

• Gezellig, gemoedelijk en speels

• Groen en ruimtelijk

• Sfeer

• Gezelligheid en een natuurlijk beeld

• H, een sfeervolle bruisende markt met uitstraling. 

Daarnaast met de mogelijkheid om kermis 

activiteiten en carnavals gezelligheid te ervaren(E). 

Inclusief een stukje groen om het groene karakter te 

behouden!

• Een groen maar toch gezellige markt

• Levendigheid

• Knusheid en groen

• Meer volk(na de corona dan)

• Het knusse, maar toch goed verzorgde plein

• Gezelligheid

• gezelligheid samenkomen

• De gezelligheid. De kroegen de terrasjes. Dat hoort 

er gewoon bij. Rooi dreigt saai te worden als dat 

minder word

• De natuur en de gezelligheid wat rooi zo mooi 

maakt.

• De kermis en de terrassen

• Ruimte voor groen

• Groen en gezellig

• De bomen

• Terras

• kinderen, mensen ontmoeten

• de terrassen ,maar zeker ook de bankjes waar 

mensen bij elkaar kunnen komen. Gezelligheid, een 

bruisende markt.

• Nr. 7

Vraag 11: Onder welke leeftijdscategorie val jij?

Nog een laatste vraag: we zijn benieuwd naar de leeftijd van onze respondenten. Onder welke leeftijdscategorie val jij?
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Welke beschrijving past het best bij u?

In welke droom herkent u zich het meest?

Wat wilt u behouden aan de Markt?

Waar geeft u prioriteit aan: historische bestrating of toegankelijk?
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Debat avond Qandr resultaten

Autoverkeer maakt de Markt: levendig of onaangenaam?

Wat staat voor u centraal op de Markt: evenementen of dagelijks 
verblijf?

Wat betekent de huidige kiosk voor u?

Welke sfeer spreekt u aan voor de heringerichte Markt?
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Beschrijving Debatavond

Op maandag 14 september was het zover: de digitale debatavond van de Maand van de Markt. Een inspirerende avond 

waarin een gesprekspanel van 19 mensen met elkaar én 79 thuisdeelnemers in gesprek gingen over de opbrengsten van de 

Maand van de Markt tot dan toe. Speciale gast Rijksbouwmeester Floris Alkemade reflecteerde telkens op de inhoud. Zoals 

hij het naderhand mooi verwoordde: “Interessant is - en dat noem ik de kunst van het samenleven - hoe al die belangen 

op de één of andere manier op het plein een plek moeten krijgen. Het mooie van de discussie is dat wat aanvankelijk 

tegenstellingen lijken toch heel goed bij elkaar kunnen komen als je erover praat.” Ondanks de diverse geluiden en 

invalshoeken was er ruimte en begrip voor ieders inbreng. Conclusie van de avond: de Markt is de huiskamer van Sint-

Oedenrode. Maak het plein inclusief en zorg in het nieuwe ontwerp voor balans tussen de verschillende behoeften. Hieronder 

vindt u in hoofdlijnen wat er is gezegd tijdens de debatavond.

• Doel van de maand van de Markt: veel ideeën ophalen, maar niet alles kan; de Markt is de huiskamer van Sint-

Oedenrode; we streven daarom ook naar een breed gedragen, gedegen en creatieve inrichting

• In 2006 waren er al redenen om de Markt te renoveren

• Knelpunten bij de renovatie van de Markt zijn: het doordenderend verkeer, de hoge stoep (lastig bij evenementen), de 

oude provinciale weg voor de terrassen (2-baans met 2-zijdig fietspad), te veel blik, de kiosk belemmert zichtlijnen (optie 

is verplaatsen)

• Urgentie is hoog

• Anders benaderen; wanneer er al praktische plannen zouden zijn voor de leegstaande/komende panden zou het beter 

zijn om een plan te maken. Dan weet je met welk doel je dit moet doen. Pas daarna verkeer en kiosk bekijken

• Denk aan de consequenties van de omgeving. Nieuwbouw zwembad en de toegangswegen eromheen

• De Markt is mooi, maar moeilijk bereikbaar voor rolstoelers en personen met een rollator

• Neulstraat afsluiten voor autoverkeer

• Vlakke bestrating en recht in plaats van schuin aflopend

• Alle dingen die leuk zijn behouden, zoals het historische karakter, de terrassen, de kiosk

• Begrijpelijk dat mensen zeggen: blijf er van af want…

• Mooiste Markt van de aardbol

• Rijkdom moet gekoesterd worden

• Ontmoetingsplaats voor Rooienaren

• 7-8 Eeuwen ligt dit plein er al; iedere generatie verandert iets, zorg dat het aansluit bij de behoeften van de tijd; er 

rijden nu een halve eeuw auto’s overheen en worden geparkeerd, waardoor het erg vol staat

• De Markt moet goed zijn voor ouderen, voor iedereen, inclusief is de essentie

• Maar denk ook aan evenementen zoals kermis en carnaval

• Samen leven: sturen van gedrag

• Geen last maar een lust om in te richten

• Basis is een goede toegankelijkheid

• Daarna bekijken hoe de Markt, het liefst historisch, kan worden ingericht

• Toegankelijkheid

• Behouden van sfeer en beleving

• Eerder is een verkeerde dure Chinese steen gekozen

• Kinderkoppen kwamen uit oude Kempen-wegen

• Plein behoort hol te zijn; daardoor mooi zicht op oude bebouwing; vlak trekken is niet wenselijk

• Stenen vlak slijpen met behoud van komvorming

• Veilig kunnen oversteken

• Goed zicht; o.a. voor jonge kinderen op de fiets

• Open karakter

• Groen

• Plek voor bewegen/spelen en ontmoeten

• Iets om te zitten voor de iets oudere kinderen

• Hoofdvraag: wat wil je bereiken?

• Keien slijpen zodat voor elke kei twee keien ontstaan

• Verfijning materialen

• Hoge stoep verwijderen

• Aandacht voor het verkeer in de Neulstraat

• Knooppunt van wandelen en fietsen, ook richting Kapittelhof

• Beter om met de fiets te komen dan met de auto

• Historisch plein

• Door de gemeente eerder aangewezen als beschermd dorpsgezicht evenals de aanpalende straten Heuvel, Kerkplein 

en Neulstraat

• Randvoorwaarden verkeer en parkeren staan de op website

• Markt zal niet autovrij worden

• Verkeersfunctie moet bekeken worden

• Minder verkeer, maar wel zorgen voor levendigheid

• Minder hard rijden door auto’s

• Kermis niet op een ander plein (zoals dit jaar i.v.m. COVID-19)

• Levendigheid blijft als parkeren mogelijk blijft, zeker voor ondernemers

• Wat komt er in het pand van de huidige AH, misschien is er dan net zoveel parkeerbehoefte; dus is dit het juiste 

moment?

• Parkeren is acceptabel

• Stoep verwijderen

• Ondernemers willen dat parkeren blijft

• Minder parkeren kan door het faciliteren van rent fiets/rent scooter en het brengen van personen middels een golfkar 

(out of the box); meer bewegen; een inrichting van de Markt die dat bewegen ook bevordert

• Parkeren is nu te rommelig

• Genoeg parkeergelegenheden, rondom de Markt meer parkeergelegenheid nodig, maar niet allemaal op de Markt. 

Markt moet een multifunctioneel plein zijn

• Te veel doordenderend verkeer

• Plein voor verblijven, ontmoeten en parkeren

• Gebruikers moeten niet door verkeer in gevaar gebracht worden

• Er is nog ruimte achter de Rabobank beschikbaar voor parkeren

• Niet parkeren op de Markt richting Heuvel

• Kort parkeren instellen
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• Achter de Jumbo voldoende parkeergelegenheid. Beter aanduiden voor personen die van buiten komen

• Instellen eenrichtingsverkeer

• Minder goede ervaring met een autovrij plein

• Doorgaand verkeer ontmoedigen

• Parkeren is nu een zooitje en neemt ook meer ruimte in dan nodig; niet per definitie zonder parkeren; ondernemers zijn 

belangrijk voor de levendigheid

• Zoeken naar de balans

• Ontwerpvraagstuk

• Kapittelhof groene tuin richting het mooiste kerkhof van de wereld

• Bij parkeervoorziening bomen planten

• Plein inrichten zodat er de kermis, Markt, carnaval en een eventuele schaatsbaan kan plaatsvinden

• Of het plein inrichten voor dagelijks gebruik met bijvoorbeeld water/fontein

• Markt is het hart van Rooi; huiskamer, daar speelt het zich af

• Flexibel zijn met inrichten; verplaatsbare plantenbakken; dagelijks moet het ook leuk zijn;

• Stoep verwijderen

• Weg versmallen; wel toegankelijk voor praalwagens

• Zorgen dat het niet één grote open massa wordt

• Hart van het dorp behouden

• Zoek ook hier naar balans!

• Aantal evenementen is voldoende; niet uitbreiden

• Nieuwe evenementen naar evenemententerrein 

• Kermis was leuk maar anders dan andere jaren

• Niet even snel een drankje halen bij je ouders bij het café

• COVID-19 is de enige reden waarom de kermis dit jaar niet op de Markt is gehouden

• Zoveel mogelijk flexibiliteit is een goed idee

• Archeologisch is het verstandig de ondergrond te behouden; er is al te veel in Sint-Oedenrode verloren gegaan

• Geen parkeerkelder

• Meer stroommogelijkheden (zit nu op andere diepte dan bedoeld)

• Flexibele opstelling ook voor speelobjecten

• Schommel

• Geen voorstander van een flexibele opstelling 

• Wie betaalt dat verplaatsen steeds, komt neer op de Marktmensen

• Aantal evenementen valt mee (carnaval, kermis, jaarmarkt en fashion & food)

• Incidenteel bijvoorbeeld Samenloop voor Hoop

• Niet zeiken en elkaar iets gunnen

• Door het verplaatsen van de kermis is duidelijk geworden dat ontmoeten een belangrijk thema is

• Flexibiliteit inbouwen is belangrijk

• Meningen lopen uiteen

• Mobiele kiosk

• Heeft momenteel geen functie

• Welke betekenis heeft de kiosk

• Als verzamelpunt /podium cruciaal

• Zie niets gebeuren in de kiosk

• Een andere plek is misschien beter

• Voorkeur voor grotere terrassen

• Kiosk staat niet op de goede plaats voor de terrassen

• Toch nog een podiumwagen nodig

• Evaluatie na een kapellenfestival maakte duidelijk dat er geen contact met het publiek mogelijk is; horeca was ook niet 

tevreden

• Voormalig wethouder Mari Thijssen heeft aangegeven dat er eerder leilinden rondom de kiosk geplant zijn, omdat de 

kiosk lelijk is

• kiosk heeft wifi, zodat er met vrienden een game gespeeld kan worden

• Kiosk staat mooi

• Geen idee of hij functioneel is

• Het is een lomp ontwerp

• Niet alles hoeft nut te hebben; een andere plek misschien

• Mooier maken met een bank er omheen

• Dat Sinterklaas op een podiumwagen wordt ontvangen zegt wel iets

• Ontwerpvraagstuk; op de bestaande sokkel iets anders

• De Markt is een middelpunt; met kiosk erop niet te missen

• Kiosk staat op de plek waar vroeger het raadhuis stond

• De kiosk hoort bij het karakter van het dorp, anders wordt het een erg kaal plein

• De kiosk trekt kinderen aan, bankjes op de Markt, maakt ontmoeting mogelijk van jong en oud

• Vorige exemplaar van gietijzer was slanker en lager

• Kiosk is een punt om naar toe te trekken of vandaan te gaan

• Het moet een goed geheel met de omgeving zijn; bindingspunt

• Oude kiosk terugplaatsen

• Voor mensen met een mindere portemonnee laagdrempelig houden; behalve terrassen ook bankjes

• spelen voor jong en oud (jeu de boules)

• Als de Markt zo vol komt te staan verliest hij zijn karakter

• Meer openheid met terrassen aan de rand

• Pleit voor meer horeca, sfeer, mooi beeld

• Sinterklaas kan ontvangen worden op het balkon (Oude Raadhuis)

• Geeft een voormalige slogan van de Markt; “de Markt tas vol, gezelligheid”

• Sfeer is moeilijk vatbaar, maar die sfeer is er altijd

• Zeldzame kwaliteit koesteren, zorgvuldig mee omgaan

• Inwoners met een kleine beurs moeten zich er ook thuis voelen

• Banken voor jeugd en ouderen

• Hier zijn los van commerciële functies

• Water op de Markt is mogelijk, welke vorm is een ontwerpopgave

• Kwaliteit en sfeer koesteren!
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07-09-2020 Themasessie 1

07-09-2020 Themasessie 1

07-09-2020 Themasessie 1

07-09-2020 Themasessie 1
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07-09-2020 Themasessie 1

23-09-2020 Themasessie 2 (zelfde flipover als hiernaast)

23-09-2020 Themasessie 2 (zelfde flipover als hiernaast)
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Beschrijving themasessies

Op maandag 7 en woensdag 23 september vonden de themasessies plaats. In klein groepsverband gingen geïnteresseerden 

met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. Het thema verkeer en parkeren trok de meeste belangstelling. Maar ook 

het thema ontmoeten en verblijven werd goed bezocht. Daarbij ging het over de vraag hoe de inrichting van de Markt kan 

bijdragen aan ontmoeten en prettig verblijven op het plein. Het derde thema ging over de vraag hoe de Markt ruimte kan 

bieden aan evenementen en tegelijkertijd aantrekkelijk kan zijn in het dagelijks gebruik. Als laatst werd er gesproken over het 

thema duurzaamheid en klimaat. De gesprekken leverden interessante diepgang op. Hieronder vindt u in hoofdlijnen wat er 

is gezegd tijdens alle themasessies en van datgene dat per thema is gezegd. 

1. Duurzaamheid en klimaat
Duurzaamheid

• Cultuurhistorie

• Water = schaars

• Stappen in de tijd

• Voortbouwen op wat er was

• Robuust systeem

• Zichtbaar 6w(?) peil + infiltratie: bewustwording

• Beplanting op water inrichten

• Stedelijk groen, hoge kruin

• Kiosk als klimaatkamer

• CO2-neutraal!

• Zo veel mogelijk hergebruik van materialen 

• Willen we nog evenementen die niet bijdragen aan duurzaamheidsambities bijvoorbeeld de schaatsbaan?

• Duurzaamheid niet als doel maar als middel. Vanzelfsprekendheid, bijvoorbeeld de keuze voor materialen

• Vlak: gezellig, innovatief, frivool

• Afkoppelen regenwater + omgeving

• Groen heel belangrijk, hoge bomen rondom kiosk zoals vroeger

• Water zo veel mogelijk vasthouden t.b.v. groen

• Niet snel afvoeren, want steeds droger

• Ondergronds? + infiltreren --> zichtbaar --> hoort water wel thuis op de markt? Als hoogste + droogste plek van origine

• Bomenbeleidsplan toepassen?

• Kastanjes ziek. Ondergrondse voorzieningen lindes verbeteren, geen goede bomen weghalen

• Idee: communicatie over duurzaamheid in kiosk (klimaatkamers)

• Linde = cultuurhistorisch

• Wat zeker behouden? --> ontmoetingsplek (zelfs versterken)

2. Verkeer en parkeren
Autoverkeer op het plein

• Van origine was deze weg een provinciale en daar verleent de weg ook zijn breedte aan. 

• De weg wordt nog altijd voor doorgaand verkeer gebruikt

• Laden en lossen is ook van toepassing op de markt maar wenselijk is dat dit gebeurt tijdens venstertijden

• Voor horeca is bereikbaarheid per fiets belangrijker. Voor winkels per auto

• Doorgaand verkeer zou moeten worden ontmoedigd, verkeersremmers op Heuvel, Kerkplein, Borchmolendijk en Hertog 

Hendrikstraat

• De hoge stoeprand is een doorn in het oog, zeker bij evenementen en dient te worden verwijderd

• Wenselijk is: auto te gast: geen overlast op plein. Goede oversteekplek middels grote zebra

• Goed bereikbaar, toegankelijk, auto kwijt kunnen, laden en lossen

• Geen doorgaande weg

• Nu goed bereikbaar, maar moet niet drukker worden

• Hoge stoep omlaag

• Meer gebruikswaarde verblijven

• Eenrichtingsverkeer, zoals De Lind in Oisterwijk

• Eenvoudige autostructuur geeft rust

• Neulstraat alleen voor fietsers en bevoorrading

• Momenteel is er weinig groen, geen bankjes, wenselijk is een middenzone om te verblijven. Voor ouderen om te rusten 

en voor jongeren om te chillen

• Groen en duurzaam, goed voor het milieu. Maar wel nog enigszins bereikbaar; groen en parkeren

• Ontmoeting maken op middenplein, of rondom het plein

• Vlak plein is wenselijk, met hergebruik keien

• Dient gezelligheid uit te stralen, vergroenen en aankleden. Innovatief inrichten

• Bestrating gelijk aan Heuvel en Kerkplein

• Park maken: consument moet komen en bewoners moeten auto kwijt kunnen

• Mensen uit Boxtel en Liempde moeten naar Rooi komen voor gezelligheid en winkels

• Eventueel verplaatsbare elementen en meubilair

Parkeren op het plein

• Parkeren op het plein is inefficiënt, met veel rijwegen tussen de parkeerstroken

• In de omgeving is wel parkeren, zoals Kapittelhof, 78 parkeerplaatsen, maar die verdwijnen

• Nieuwe AH: 90 parkeerplaatsen

• Kelder Odendael gebruiken voor openbaar parkeren

• Borchgrave parkeergarage

• Geopperd wordt een parkeergarage te bouwen, maar dat strookt niet met de randvoorwaarde alles binnen budget uit 

te voeren

• Wenselijk is dat het lang parkeren wordt verwijderd van het plein en het kort parkeren blijft

• Iedereen lijkt het hier mee eens te zijn

• Dit zou kunnen door parkeren langs de rand van het plein, in een schil, zodat het midden van het plein autovrij is

• Parkeren blijft belangrijk, maar momenteel wordt het groen wel gemist

• Parkeren ondergronds lost veel problemen op

• Geen lang parkeren maar alleen kort parkeren. Met eventueel ontheffing voor bewoners

• Veel fietsenstalling toevoegen

Overig

• AH weg, daily foods voor terug
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• Wifi toevoegen

• Sportschool toevoegen

• Pizza toevoegen

3. Ontmoeten en verblijven
• Dorps

• Huiskamer

• Functionaliteit

• Kermis

• Niet te steriel, nieuw moet passen in de oude kern

• Geen copy paste maar karakter

• Lindes geven minder overlast als ondergrond verbeterd

• Toegankelijk!

• Kiosk afzijdig maken?

• Fietsparkeren tussen de bomen

• Muur zuidelijk op markt weghalen?

• Waterpartij

• Functionaliteit vs. Mooi: asfaltbaan over bestaande situatie

• Auto ja/nee

• Veel blik, ongezellig + hoort er wel bij

• Bus!

• Niet alles reguleren, het regelt zich vanzelf

• Functioneel

• Kermis

• Weekmarkt, minder kramen 

• Voor veel mensen een sociale samenkomstplek

• Verhuizen naar het Kerkplein?

• Kiosk spelelement

• Meer openingen

• Recreatie op de markt niet als oplossing

• Beleving meer voor terras

• Markt open en flexibel --> t.b.v. inzetbaarheid

Inrichting

• Veilige inrichting t.o.v. spelende kinderen --> combineren met terrassen

• Bomen met hoge kroon maken gevels zichtbaar

• Meer ruimte voor terrassen aan panden zelf

• Kinderkopjes behouden. Speciale technieken om bruikbaar te laten zijn

• Beslotenheid. Intiemer maken door gevoelsmatig te verkleinen

• Gevels zichtbaar laten zijn! Geen haag van bomen die het zicht ontnemen

• Meer ruimte voor horeca

• -Recht doen aan historisch dorpsgezicht

• -Gezamenlijk terras rondom kiosk? --> tijdens evenementen

• -Loopstrook

Verkeer

• Verschil in materialen gebruiken om verschillende functies aan te geven --> looppaden voor rolstoelgebruikers

• Minder (lang) parkeren --> middengebied maken --> meer ruimte voor groen en bomen

Voorzieningen

• Bankjes voor een rustmoment zonder horeca

• Flexibiliteit

• Toegepaste kunst voor inwoners

• Kiosk meer trappen, meer open van meer kanten bereikbaar

• Kiosk laten staan

• Maatschappelijke en culturele functies naar de markt. Bijv. gemeenschapshuis

• Kinderen laten meepraten over kunst

• AED

• Bankjes blijven van horeca

Verblijf

• Voorzieningen gericht op alle leeftijdsgroepen, niet alleen ouderen. Ondernemers moeten kunnen bestaan

• Zorgen leegstand i.r.t. levendigheid, te veel wonen?

• Andere functies dan wonen?: ontmoetingscentrum? Evenementen? Wie wil investeren? Verdienmodel?

• Te veel winkeloppervlak --> beter wonen dan leegstand

• Niet alleen terrassen. Ook bijvoorbeeld bankjes en kiosk --> niet afdoende

Evenementen

• Meer gebruik maken van de kiosk

• Als je het eens bent over wijzigingen die niet binnen beleid passen --> durven om afwijkend te besluiten + doen

• Wat zeker behouden? --> ruimte voor gewenste evenementen

• Grotere terrassen + weg verleggen

4. Dagelijks gebruik en evenementen
Dagelijks gebruik

• Er zijn meerdere evenementen op het plein: kermis, carnaval, sinterklaas intocht, food & fashion, jaarmarkt

• I.v.m. corona zijn evenementen verplaatst, maar dat is zeker niet wenselijk. In het vervolg weer houden op het 

marktplein!

• De Lind in Oisterwijk wordt genoemd als goede referentie van een marktplein met gras en bomen in het midden, 

omsloten door weg en parkeren en terrassen voor de gebouwen.

• Markt moet gezellig zijn, Roois

• Wenselijk is het om beschut te zitten
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• De kermis in combinatie met horeca is een belangrijk item

• De markt moet niet concurreren met Veghel en Schijndel maar er dient kruisbestuiving te zijn

• Aantrekkingskracht gebruiken om mensen uit de regio binnen te halen – 5 naar 10 evenementen, 10 naar 20 dagen

• Analyse maken van loopstromen/fietsstromen

• Wat gebeurt er in het dorp, op de Markt

Functies toevoegen

• AH en Rabobank gaan weg, wat komt hiervoor in de plaats?

• Kleinere kantoorpanden maken markt minder aantrekkelijk. Met winkels vullen lijkt niet realistisch

• Er wonen veelal mensen rondom de markt. Veel individuele belangen

• Horeca, winkels en woningen moeten zo veel mogelijk geclusterd worden

• Mogelijk horeca, maar te veel horeca is Rooi gaat niet werken, niet te veel aanbod

• Terrassen en horeca mogen meer ruimte krijgen

• Markt aantrekkelijk maken zodat ondernemers er willen vestigen

• Kiosk heeft emotionele waarde en moet blijven in Rooi, maar mogelijk kan deze worden verplaatst (gerefereerd wordt 

naar de studie van Floris Alkemade). Naar kerkplein zou kunnen maar het moet niet de kerk belemmeren

Kiosk

• De kiosk is geen sta-in-de weg voor carnavalstent

• Horeca: Maak gebruik van de kiosk

• Kiosk verplaatsen en voorzien van VVV

Inrichting

• Leilindes op plein zijn belemmering

• Bomen met hoge kroon geen belemmering, maar duur in aanschaf

• Fontein verzonken in bestrating, kan prima samengaan met evenementen

• Stekkers en laadpunten

• Suggestie: flexibele inrichting met bijvoorbeeld verplaatsbare bloembakken, zoals in de kerstperiode

• Op zoek naar het ingrediënt dat van toegevoegde waarde is voor de aantrekkingskracht van het plein

• Verhoogd trottoir belemmert evenementen en toegankelijkheid in zijn algemeen

• In de winter terrassen en activiteiten weg: plein meer aankleden!

• Jeu de boules baan hoeft niet specifiek ingericht te worden, zie Eerschot Mgr Bekkersplein

• Kinderkopjes doorzagen en terugplaatsen, zoals in Nieuwpoort – Patrick vd Tillaart van MBI kan hier in adviseren

• Bestaande elementen anders / beter plaatsen of verwijderen t.b.v. flexibiliteit

• Jeugdtent 30x35m plus 5m periferie

• Vol planten met bomen belemmert de evenementen die er nu zijn

• Open en flexibele ruimte is noodzakelijk voor evenementen die goed gaan met omwonenden en ondernemers

• Terraszone verbreden en middenzone versmallen belemmert jeugdtent carnaval, misschien wel mogelijk als de weg 

wordt verplaatst

Parkeren

• 51 parkeerplaatsen weg Kapittelhof en 60 parkeerplaatsen weg vanwege AH verhuizing. Onmogelijk want geen 

alternatief

• Parkeerfunctie behoudt noodzakelijk

• Auto’s staan verkeerd opgesteld in middenstuk

Verkeer

• Straat smaller maken

• Markt autoluwer maken? Erfdienstbaarheid bevoorrading van winkels + P vastgelegd

• Wellicht mogelijk als je de rijbaan verlegd

• Neulstraat afsluiten: alleen mogelijk te betreden voor bestemmingsverkeer

Overig

• Ontwerpers met Rooise roots betrekken, zoals Joost v/d Hoek, Floris Alkemade, Rob Aben, Rob v/d Velden
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Bericht facebook gemeente Meierijstad 

Over de eindvideo 

1 oktober 11.50 uur

De Maand van de Markt in Sint-Oedenrode is afgelopen. We kunnen tevreden 

terugkijken op een maand vol activiteiten. Veel mensen hebben van zich laten 

horen. Verspreid over dertig dagen hebben we bijna 500 reacties ontvangen 

en deden nog eens 171 mensen mee met de bijeenkomsten. Echt een 

geweldig resultaat waar we heel blij mee zijn!

Benieuwd naar een impressie van de activiteiten, de reacties en het vervolg? 

Bekijk de video!

Via deze weg bedanken we iedereen die heeft meegedaan 

Reacties 

0 reacties 

9 likes 

4 keer gedeeld 

Bericht facebook + Instragram Natuurlijk Sint-Oedenrode 

Oproep themasessies 

22 september om 03.36

Wordt het een skatebaan, een megaterras of….? Jongeren van 16 t/m 30 jaar, 

dit is voor jou. Heb jij een mening over wat er moet gebeuren met de Markt, 

het belangrijkste plein van ons dorp? En heb je het online debat vorige week 

gemist? Dan is dit je kans. Er zijn nog een paar plekken voor de themasessie 

in het bestuurscentrum, aankomende woensdag 23 sept. Wil je meedoen? Dit 

zijn de tijden:

van 19.30 - 20.30 

van 20.30 - 21.30 

~Meld je aan op

marktsint-oedenrode.nl

#Natuurlijksintoedenrode #laatjehoren #jouwmeningtelt#marktsintoedenrode 

#Madeinmeierijstad #Meierijstad

Reacties

6 likes (facebook) + 15 likes (Instagram) 

2 keer gedeeld 

1 opmerking:

- Skatebaan zou top zijn voor de kinders en jeugd

Bericht facebook Natuurlijk Sint-Oedenrode 

Oproep debatavond 

14 september om 10.14

Heb je al nagedacht over de nieuwe indeling van onze markt. Je hoort het 

goed: onze markt. Ook jouw mening telt! Kijk en luister live mee naar het 

debat. Stuur ook vooral vragen door. Vanavond live om 19:30 uur.

Hoe? Ga nu naar https://marktsint-oedenrode.nl en klik op de button live 

stream. 

#natuurlijksintoedenrode #marktsintoedenrode

Reacties

1 like 

Bericht facebook gemeente Meierijstad 

Over de ideeënkar 

9 september

In Sint-Oedenrode in de passage bij de apotheek en bibliotheek staat de 

hele maand de ideeënkar voor de Maand van de Markt. Inwoners kunnen 

hun droom of wens voor de toekomstige markt delen op deze kar. 

Wil jij in gesprek? Vrijdag 11 september is op de weekmarkt een kraam 

voor de Maand van de Markt te vinden. Ook wordt er maandagavond 14 

september een tweede debatavond georganiseerd. 

i Meer weten: www.marktsint-oedenrode.nl

Reacties

0 reacties 

4 likes 

1 keer gedeeld
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Bericht facebook + Instagram Natuurlijk Sint-Oedenrode 

Oproep meedoen 

3 september 

Jazeker! De markt is van van ons allemaal. Dus wat vind jij? Wil je een 

parkeerplaats, verkeersdrempels, meer ruimte rondom de kiosk, meer 

bomen, een ontmoetingsplein, een speelplaats, een fontein; iedereen heeft 

een mening, dus laat je horen. Bijv. aankomende maandag. Schrijf je in 

voor een brainstorm om 19.30 uur in het bestuurscentrum van Rooi (oude 

gemeentehuis) meld je aan op ~ ~MarktSint-Oedenrode.nl~ of deel op de

website je ideeën. Dan kun je later als je met je kleinkinderen over de markt 

loopt, zeggen: kijk dat hebben jouw opa en oma vroeger mede mogelijk 

gemaakt. #natuurlijksintoedenrode #maandvandemarkt#meierijstad 

#madeinmeierijstad #herinrichting~

~volg ook @marktsintoedenrode

Reacties

9 likes (facebook) + 12 likes (Instagram)

3 keer gedeeld

Bericht facebook gemeente Meierijstad 

Over de ontwerpkrant

2 september 04.13 uur

Heb jij de ontwerpkrant vandaag al gezien in de Mooi Rooi krant? 

Teken ook mee aan de inrichting van de toekomstige markt in Sint-

Oedenrode. 

Lever jouw ontwerp in bij de ideeënkar in de passage bij de apotheek (Markt 

30). Wij zijn benieuwd naar jouw ideeën. 

Meer informatie: ~

www.marktsint-oedenrode.nl

Reacties

De mooie lindebomen en kastanjebomen terug!~

Bericht facebook MooiRooiKrant

‘De Rooise Markt betekent voor mij..’

25 augustus 23.06 uur

Link met dit artikel: https://www.mooirooi.nl/nieuws/oproep/55249/de-rooise-

markt-betekent-voor-mij-

Reacties

De markt in rooi .. tja ik werk al járen in een Damesmodezaak dat gevestigd 

zit op de markt! De A locatie van rooi! Altijd wel iets te doen. De meeste 

evenementen zijn dan ook op de markt, die daar krijg je altijd wel wat van 

me. Ik zou niet op een andere plek willen zitten. De markt in Rooi, voor ieders 

wat... #winkels #parkerenvoordedeur #supermarkt #sportschool#bakkerij 

#fysio #restaurantjes #kroegen #terrassen #friettent#pinautomaat  

#wekelijksemarkt

Dus the place to be

En natuurlijk de leukste Damesmode ( caprice) zaak van rooi en omstreken~~

Mooie markt! ~

Opgegroeid op markt 9! 

Met alle evenementen, van markt tot krullebollebal. Vaak wat te doen daar. 

En een echte ons kent ons mentaliteit was het~

Mooie plek om op het terras te zitten, lekker eten en feesten met Kermis ~~~ en 

Carnaval!!~~

Vroeger altijd gezellige “mèrt”
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Bericht facebook MooiRooiKrant 

‘Deel dromen en ideeën voor de Rooise Markt’ 

18 augustus 03.21 uur

Link met dit artikel: https://www.mooirooi.nl/nieuws/gemeentenieuws/55183/

deel-dromen-en-ideen-voor-de-rooise-markt-

Reacties

Mooie ruimte voor een appartementencomplex!

> Dat zal het wel gaan worden. Daar is het meeste aan verdiend voor  

 een architect.

> appartementen zijn prima maar niet op de markt.

Een gratis ondergrondse parkeergarage en op de markt terrassen van alle 

horeca...~

De kermis moet blijven op de markt. En parkeren ook. Desnoods door onder 

de markt een parkeergarage te maken, maar als je de parkeergelegenheid 

verplaatst zal een het een klap zijn voor de lokale ondernemers ben ik bang. 

als het mooie Rooi maar een bruisend en levend karakter terugkrijgt!

Markt autovrij maken en de horeca daar leuke terrasjes maken rondom de 

kiosk. Maar met kermis en andere activiteiten, plaats maken zodat die er ook 

op kunnen blijven staan.

Gras zaaien en de kroegen daar hun terrassen erop zetten leuk aankleden. 

Kijk maar eens in het centrum van Hilvarenbeek super gezellig ~

Huidige terrassen handhaven. Maak sint oedenrode nog gezelliger. 

Ondergrondse parkeergarage. De rest van de markt autovrij.

Rooi Kermis ~~~!!!

Ah dus ze geven al een opdracht weg (7 juli 2020) aan een bureau en dan 

mogen wij nog iets verzinnen. Moet dat niet andersom zijn Harry van Rooijen 

VVD Meierijstad

https://www.instagram.com/p/CCWHa1SJElJ/

> waaruit maak je op dat er geen ruimte voor inbreng is?

> Waarom ga je 2 bureaus inhuren voor een plan en daarna ga je  

 de bevolking vragen. Overigens er ligt er al een plan op de plank  

 van jaren geleden, ff afstoffen kost niets. Ik zou graag zien dat   

 wethouders zelfs eens met de mensen spreken sprak ipv bureaus  

 inhuren.

Bericht facebook gemeente Meierijstad  

‘Denk je ook mee over de toekomst van de Markt in Sint-Oedenrode?’ 

19 augustus 09.00 uur

~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~-~~~~~~~~~? ~

De Markt in Sint-Oedenrode wordt opnieuw ingericht. Hoe het nieuwe 

ontwerp eruit kan komen te zien, horen we graag van jou! Tijdens de Maand 

van de Markt kun je van 1 tot 30 september aan allerlei digitale en fysieke 

activiteiten meedoen om je wensen, behoeften en ideeën voor de toekomst 

van de Markt met ons te delen. Doe je ook mee?

i Ga voor meer informatie en het programma naar http://bit.ly/marktsint-

oedenrode

#maandvandemarkt #marktsintoedenrode #herinrichting #participatie

#samenontwerpenwedemarkt #doejeookmee? #sintoedenrode

Reacties

Zeker de Albert Heijn op de huidige plaats houden, ivm alle Odendael 

bewoners;)

De Albert Heijn laten verhuizen, autovrij, meer groen, fontein of iets met water 

en mooie banken of andere vormen van comfortabel zitten ~

Platgooien en een parkeerplaats van maken.~~

Goede ideeën? Rob Van Den Biggelaar, Gertru de Mol en Maartje Gevers? 

Meedenken kan!

Ik wil Alex Bonaire Murphy van Dijk Calvin Waltmann

Misschien beter eerst de wegen eens fatsoenlijk repareren. Het wordt steeds 

erger. En jullie, als wegbeheerder, zijn wel verantwoordelijk voor eventuele 

schade door die gaten in de weg.
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Instagram vragen

1. Wat is jouw favoriete plekje op de Markt? 

11 likes 

• De terrassen en natuurlijk de parkeerplaatsen. Lekker blieken ~

• Rond de kiosk. Middelpunt van de Markt waar iedereen samenkomt bij 

elke activiteit die op de Markt georganiseerd wordt.

• Het terras van Osteria! Zeker als je vanaf het binnenplaatsje de Markt 

op kijkt en er hangen lichtjes inde bomen ~

• De terrasjes!

• Kiosk en terrasjes ~

• De kiosk 

2. Wat wil je het liefst behouden aan de Markt? 

9 likes 

• De kiosk en de kinderkopjes 

• De kiosk

• De bomen ~ ~ ~

• De bomen en de kiosk!!! 

• De kiosk, de bomen, alle historische gebouwen en de kinderkopjes 

3. Wat mis je aan de huidige Markt? 

7 likes 

• Een visboer op zaterdag ~
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Bijlage 1: Samenvatting interviews

Geïnterviewden:

• Natuurlijk Sint-Oedenrode

• Centrummanagement

• Roois cultureel erfgoed

• Rooi2000

• Vertegenwoordiging Horecaondernemers Sint-Oedenrode

• Weekmarktcommissie

• Stichting Papgat

• Monumentencommissie

• Floris Alkemade

Samenvatting van de interviews.
Sint-Oedenrode

• Sint-Oedenrode is een echt Brabants dorp: gemoedelijk, bourgondisch en zorgzaam.

• Het kent een prachtig historisch centrum dat gezelligheid uitstraalt en veel bezoekers trekt van binnen Sint-Oedenrode 

en daarbuiten. 

• Het dorp kent een divers winkelaanbod met veel kleine ondernemers en weinig ketens. 

• Sint-Oedenrode kent veel karakteristieke panden en een gemêleerd gebouwenaanbod. 

• Het centrum wordt goed bijgehouden en onderhouden. 

• Er wordt een hoop georganiseerd. Dat werkt goed voor de gezelligheid. 

• Het dorp kent kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke restaurants en horeca, maar tot vier jaar terug was dit wel 

beter. 

• Het centrum is goed te bereiken voor alle verkeersmodaliteiten. Het is compact en redelijk compleet. 

• Het is een groen dorp met veel natuur in de omliggende omgeving. 

• Zien en gezien worden is een belangrijk aspect van bezoek

Betekenis markt voor het dorp 

• De markt is een centrale plek in het dorp, qua locatie maar ook wat betreft ontmoeting. 

• Het plein verbindt ondernemers, bewoners, bezoekers en cultuur. 

• Het is een centraal punt waar mensen elkaar ontmoeten, waar bezoekers kunnen parkeren en vanuit daar hun weg 

kunnen vinden. 

Positief huidige inrichting marktplein

• Het plein functioneert als hart van het dorp, omringd door winkels en horeca. Er is veel ruimte. Dat werkt heel goed. 

• De Markt is een typisch Brabants plein met een kiosk. Daaromheen wordt geleefd. 

• Het is mooi zoals het nu is, maar wel verouderd. 

• De markt is goed bereikbaar voor bezoekers, vanuit alle kanten van het dorp. 

• Het plaveisel is mooi, maar niet praktisch voor voetgangers en fietsers. Niet inclusief, grote hoogteverschillen door 

stoepen

• Klinkers an sich zijn handig voor de weekmarkt: je slaat er zo je haring tussen om de zeilen te spannen. Daardoor 

flexibel in opstelling. 

• Er zijn zelfs mensen die zeggen, het is goed zoals het is met een paar verbeterpunten, dan blijkt na doorvragen toch 

meer aan de hand.

Verbeterpunten huidige inrichting marktplein

• Plein wordt nu in tweeën gedeeld door de kiosk. Dat is zonde en beperkt de flexibiliteit van de inrichting van het plein. 

• De hoge trottoirband die het parkeerterrein en de weg van elkaar scheidt, zorgt voor overlast. Het is onhandig en niet 

veilig voor ouderen, rolstoelgebruikers en mensen met een winkelwagen. Bovendien zorgt het bij evenementen voor een 

zeer beperkte flexibiliteit: de tent kan maar op 1 manier staan. Daardoor ontstaat een krappe doorgang bij restaurant 

de Gouden Leeuw en dus onveilige vluchtroutes. Zorg voor een meer egale afscheiding tussen markt en straat. 

• De huidige materiaalkeuze is niet altijd even goed begaanbaar voor voetgangers en fietsers (met name de klinkers en 

kinderkopjes). Houd hier rekening mee in het toekomstige ontwerp. Hergebruik is wel wenselijk, maar dan op plekken 

waar bijv. alleen de auto komt.   

• Er mag best wat meer terrasruimte komen, bijvoorbeeld bij de punt van de AH. 

• Nette ondergrondse of bovengrondse oplossingen voor de stroomverdeelpunten zijn nodig. Nu via matten over plein. 

Dat verslechtert de toegankelijkheid voor bijv. rolstoelgebruikers. 

• Zorg ook voor meerdere plekken om de toiletten bij evenementen aan te sluiten op de riolering. Op die manier ontstaat 

er meer flexibiliteit in inrichting van de festivals. 

• Soms last van wateroverlast bij hoosbuien.   

Evenementen 

• Er zijn regelmatig evenementen gedurende het jaar. Die zijn heel belangrijk voor de dorpskern. Die evenementen geven 

waarde aan het leven in Sint-Oedenrode. 

• Plein is een perfecte plek voor evenementen: centraal, met toegangswegen van alle kanten en horeca en terrassen 

eromheen.  

• Weekmarkt heeft een belangrijke functie voor het dorp. Het is gezellig en zorgt voor levendigheid. Het onderscheidt zich 

van de winkels, zowel in prijs als in versheid. 

Verkeer & parkeren 

• Een autovrij centrum is niet wenselijk en bovendien niet mogelijk. De markt dient als aanrijroute voor de bevoorrading 

van de nieuwe AH. 

• Het doorgaande verkeer langs de markt mag wel minder. De brede inrichting van de straat nodigt uit tot hardrijden. 

Streef naar een balans tussen leefbaarheid en toegankelijkheid voor bezoekers en klanten.  

• Het autogebruik heeft een flaneerfunctie, parkeren en terras gaat samen, zonder auto’s gebeurt er weinig

• Op de huidige vrij parkeerzone parkeert vooral het personeel van de zaken aan het plein. Haal deze lang-

parkeerfunctie van het plein af. Langparkeerders kunnen elders parkeren. Behoudt alleen het kort parkeren voor 

klandizie, zodat er meer ruimte ontstaat voor verblijf en ontmoeting.  

• Een parkeergelegenheid onder het plein is een welkome oplossing voor een parkeervrij plein (maar realistisch?).  

• Hoeveel parkeerplekken in de nieuwe situatie nodig zijn, is afhankelijk van de invulling van het AH-pand en het gebruik 

van de nieuwe parkeergarage bij de Rabobank. 

• De verkeerssituatie bij de Gouden Leeuw is een gevaarlijke hoek. Hier gebeuren veel bijna-ongelukken. Neem dit mee in 

de herinrichting. 



367366

Bijlage

Kiosk

• De huidige kiosk heeft geen functie. Het grootste mankement is de positie op het plein. 

• De kiosk vormt een belemmering voor het zicht en is een sta in de weg bij de algehele inrichting en de inrichting van 

evenementen. 

• Verplaatsen is een optie. Maar alleen als er dan wel een passende functie voor komt. 

• Verwijderen is ook een optie, maar dit zal wel voor wat weerstand zorgen. Het is toch een historische trekker. 

• Een hele andere kiosk, slanker in vorm en meer flexibel qua positie, is ook een idee. 

• Creëer geen leeg plein, iets zal het plein moeten breken.  

• meerzijdigheid

Duurzaamheid

• Groen is laatste jaren steeds verminderd. Zorg dat dat terugkomt, maar in een praktische vorm. De huidige kastanjes en 

leilindes geven nu veel troep. 

• Denk ook na over water op het plein, bijv. met een waterpoel. Bij hoosbuien ontstaat nu wateroverlast. 

• Over andere duurzaamheidsmaatregelen is nog niet gesproken. 

• Meer groen

Omgeving

• De verbinding met het Kerkplein en de Heuvel is essentieel. Zorg voor aantrekkelijke looprondjes en een aantrekkelijk 

Kerkplein. 

• Verbindt het groenblauwe netwerk in de omgeving met het plein. 

Andere opmerkingen

• Men is blij dat er wat gebeurt: herinrichting van de markt is te lang blijven liggen. De participatieve aanpak van het 

projectteam wordt gewaardeerd. 

• Over het algemeen wordt er positief gereageerd op de digitale aanpak, zolang je zorgt voor een combinatie tussen off- 

en online methoden. Persoonlijk contact is belangrijk! 

• Bekijk de Markt niet los van de context. Denk na over de inrichting van de gehele winkelroute, ook de verbindingen met 

het Kerkplein en de Heuvel. 

• Graag in de uitvoering rekening houden met de weekmarkt, zodat die kan blijven staan (al dan niet op een wisselende 

plek).

• Betrek het comité herinrichting Markt van het centrummanagement. Wel is een kanttekening geplaatst over de rol van 

het kernteam. Is het team nu niet achterhaald? Voorkom dat er dubbel werk wordt gedaan. 
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Alles wat gezegd, 
geplakt en getekend, 
geschreven of 
gefotografeerd is, 
heeft waarde in dit 
proces. Dank voor al 
die mooie bijdragen!
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