
Voorbereiding Centrumplan 
Geldrop van start

Eind 2013 besloot de gemeenteraad om akkoord te gaan met  de 

Ontwikkelingsvisie voor het centrum van Geldrop. Het centrum moet

meer een verblijfsgebied worden waar bezoekers langer willen 

vertoeven. Hoe we dit gaan invullen staat in hoofdlijnen in het  uit-

voeringsprogramma. De afgelopen maanden zijn we aan de slag 

gegaan met de uitwerking van onderdelen uit dit programma.
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Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo. Speciaal bedoeld voor ondernemers, 

bewoners en andere partijen uit het centrum van Geldrop. Dit bericht is met de grootste zorg 

samengesteld. De gemeente Geldrop-Mierlo is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies

in dit bericht.

Teksten en eindredactie: Communicatie en voorlichting, gemeente Geldrop-Mierlo

Fotografie: Marco Magielse

Heeft u vragen over dit Actiebericht? Communicatie en voorlichting: 14 040

Leegstand & Branchering

• De Werkgroep Leegstand en Branchering is in oprichting en

valt onder het Centrummanagement. Ook de gemeente neemt

deel aan deze werkgroep. 

• Er is contact gelegd met de beheerders van leegstaande

winkels. In hoofdlijnen gaat de werkgroep in kaart brengen

wie de eigenaren zijn van deze panden om vervolgens samen 

met hen te onderzoeken op welke wijze deze panden sneller

een goede invulling kunnen krijgen. 

Imago en Beleving

• Hoofddoel van deze werkgroep is het verbeteren van het

imago van Geldrop Centrum. Belangrijk aandachtspunt hierbij

is het vergroten van de beleving.

• De website www.geldropcentrum.nl wordt de komende maan-

den verbeterd. Zo krijgt iedere ondernemer een eigen pagina

en wordt de plattegrond van Geldrop Centrum aangepast.

• De website wordt daarnaast gebruiksvriendelijker voor onder-

nemers.

• Speciaal voor het Centrum van Geldrop hebben we een huis-

stijl ontwikkeld die de komende maanden verder wordt uitge-

werkt. 

• Na de zomervakantie maken we een mobiele versie en een

app van www.geldropcentrum.nl.

Meer informatie over de ontwikkelings-

visie en het uitvoeringsprogramma zie: 

www.geldropcentrum.nl
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Zowel de ontwikkelingsvisie als het uitvoeringsprogramma kunt u 

vinden op www.geldropcentrum.nl. Hier vindt u de komende jaren al

het nieuws over de uitvoering van het centrumplan. 

Via het Actiebericht Centrumplan Geldrop, houden we u in het kort op

de hoogte van wat we gedaan hebben en wat we nog gaan doen. Dit

Actiebericht verschijnt een aantal keren per jaar en is speciaal bedoeld

voor ondernemers, bewoners en andere partijen uit het centrum van

Geldrop. 

Parkeren

• Het is inmiddels mogelijk om op donderdag- en vrijdagavond in 

het centrum van Geldrop gratis te parkeren. 

• Ook de proef gratis parkeren op de laatste zaterdagochtend van de

maand is gestart.

• De uitbreiding van het parkeren bij het kasteel is nader onderzocht.

Een uitbreiding zoals we in eerste instantie voor ogen hadden, 

is niet mogelijk voor het beschikbare budget. Wij bekijken nu 

alternatieve oplossingen.

Herinrichting openbare ruimte

• We werken op dit moment uitgangspunten uit voor de herinrichting

van de openbare ruimte. 

• Het plan voor de herinrichting van de Langstraat ligt op de 

tekentafel. Na de zomervakantie start hierover de inspraakproce-

dure.

• Na de zomervakantie starten we ook met het ontwerpen van de

Korte Kerkstraat / Bogardeind.

Gevelverbetering

• Voor het centrumgebied is het concept Beeldkwaliteitplan bijna 

gereed.

• Wij leggen het beeldkwaliteitplan direct na de zomervakantie ter

inzage.

• Iedereen mag dan zijn of haar zienswijze indienen.

• Hierna leggen we het plan en zienswijzen voor aan de gemeente-

raad.

• We werken daarnaast aan een stimuleringsregeling voor gevel-

verbetering.

• Deze stimuleringsregeling leggen we samen met het beeld-

kwaliteitplan voor aan de gemeenteraad. 

• De stimuleringsregeling wordt daarna richting eigenaren van 

centrumpanden toegelicht. We hopen dat veel eigenaren gebruik 

maken van deze regeling. Alleen samen kunnen we het centrum op

knappen.

Onderzoek verplaatsing weekmarkt

• We onderzoeken met direct betrokkenen de mogelijkheden om de

markt te verplaatsen. Eerste overleg met Marktadviescommissie

heeft inmiddels plaatsgevonden.

• Marktkooplieden zijn over dit onderwerp benaderd via vragen-

formulier

• Onderzoek moet in het najaar gereed zijn.

Acties
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