Centrum Boxtel
1. Hoe vaak gaat u winkelen in het centrum van Gemeente
Boxtel?
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Er is beperkt aanbod qua winkels. Voor kleding slagen we nooit. Ook schoenen etc is er weinig
aanbod.
Vroeger heel vaak maar koopavonden is er al niks te doen en de ene sluit eerder dan de ander. En
in de ochtend opengaan is dat het zelfde. Ik wijk dan liever uit naar dat ik weet waar ik aan toe ben
en gewoon meer keuzes heb.

2. Waar koopt u voornamelijk uw kleding/schoeisel?
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Deels Boxtel deels elders
Scapino of voorheen Schoenenreus
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Voorheen I Boxtel maar aanbod is gedaald van winkels
Waarom zou je km rijden als in je eigen gemeente goede kleding/schoenen winkels zitten.
De schoenen winkels in Boxtel verkopen geen mooie dames schoenen in grotere maten en willen
daar ook geen rekening mee houden.
Eindhoven en Den Bosch
Ik vind dat er erg weinig keus is in Boxtel. Maar soms slaag ik er wel
Ik vind het nog steeds een gemis dat er geen echte schoenwinkel meer in Boxtel zit.
Omdat de gezelligheid weg is. Je door brommers en fietsers omver wordt gereden en er niet veel
winkels zijn meer. De keuze is gewoon niet veel
Onvoldoende keuze in bekende kledingmerken.
50% internet, 50% gemeente Boxtel
Heb een grote maat en dat is in Boxtel niet meer verkrijgbaar
Kleding vooral in de gemeente. Schoenen via internet
Op internet vind ik wat ik nodig heb. En mijn geld kan ik overal uitgeven. Jammer dat het
winkelaanbod slecht is. Zonde van alle leegstand ook. Parkeren met de parkeerschijf in het centrum
heeft geen nut als het aanbod beperkt blijft. In omliggende gemeentes is meer gevarieerd aanbod.
Een zaak als van Tilburg zou hier niet misstaan.

3. Waar koopt u voornamelijk uw
huis/tuin/keukenproducten?
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Blokker, Action, Hema, Xenos
Ook buiten Boxtel
Op selissen
Voldoende keuze maar ik spaar aankopen op om elders dagvullend te gaan winkelen.
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4. Waar doet u voornamelijk uw dagelijkse boodschappen?
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AH
Eigenlijk alle supermarkten, ligt aan aanbiedingsfolders
En in den bosch bij bosser slagerij
Jammer genoeg niet op selissen waar ik woon omdat we daar alleen een plus hebben en ze daar
super onvriendelijk zijn. Iedereen had daar graag een Lidl of Aldi erbij gezien of een andere
supermarkt. Iedereen wacht daar al jaren op
Liempde is toch ook gemeente Boxtel? Ik ga in Liemdpe naar slager, groenteboer en bakker, in
Boxtel naar supermarkt
Ook buiten Boxtel
Oosterhof
Voorkeur voor de super in de buurt. Voor speciale dingen wat verder weg.
Wel erg jammer dat we geen C1000 meer hebben. Dit vond ik persoonlijk de fijnste winkel.
In Vught, gratis parkeren!!!
Hello Fresh + De Biologische boerderij de Schoffel

3

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

5. ‘Het winkelaanbod in de gemeente Boxtel is er de
afgelopen 5 jaar sterk op vooruit gegaan’
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Winkels verdwijnen. Het ligt te ver uit elkaar. Gezelligheid ontbreekt. Met kerst bv worden
bewijze van een paar boompjes tegen een lantaarn paal geknoopt zo van dan staat er iets. Nou
dan laat het bij de verlichting. Parkeren kost geld en er is al niet veel om te shoppen
Er sluiten veel winkels, dus loopt het aanbod terug.
Het vertrek van een aantal winkels (bijvoorbeeld in het segment kleding) heeft het aanbod
verschraald. Het stoppen van de (laatste) gespecialiseerde groente- en vishandelaren is ook een
verarming.
Teveel gesloten
Veel dezelfde soort winkels (kleding-schoenen)
Veel leegstand mis miss etem wibra jallo grote maten dames schoenen. Voor jeugd vanaf 15 jaar
mooie betaalbare kleding dus ga ik al ruim 50 jaar elders na toe
Veel winkels zijn gesloten, jammer genoeg.
Alles is te verkrijgen, maar er is geen keuze meer.
Ben van mening dat het winkelaanbod er sterk op achteruit is gegaan. De ene na de andere winkel
lijkt uit het centrum te vertrekken.
De leegstaande panden in het centrum spreken voor zich.....
Goedkoop, shabby aanzicht, geen trendy stijlvolle winkels
Het is alleen maar slechter geworden, waarschijnlijk door de mega hoge huur die de eigenaren
moeten betalen
Het is jammer dat na Elckerlijc nu ook de Schoenenreus dicht is, en dat er zoveel leegstand is. En
de Kroon vind ik persoonlijk een lachertje en zal nooit een goedlopend inhammetje" zijn... "
Het verdwijnen van Veel winkels en moeilijk parkeren.
Het winkelaanbod is erg verslechterd. Er staan veel winkels leeg
Ik vind het juist achteruit gegaan veel leegstand
Juist het tegenovergestelde. Ik heb het idee dat veel fijne winkels weg zijn. Er is weinig keus meer
waardoor je sneller naar een stad gaat.
Steeds magerder aanbod, veel kledingwinkels in de goedkope sector,
Veel speciaalzaken zijn gestopt of failliet gegaan.
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Welk aanbod??
Zit geen slager, groentezaak, delicatessen, slecht parkeren!
Woon pas een jaar in deze gemeente.

6. Wat is volgens u de publiekstrekker in het centrum van Boxtel?







































3 trend en junior!
3Trend
3trend en Xenos
Action
AH
AH Hema Scapino Kruidvat
Albert Hein ga daarna het dorp in.
Bakker Bart
Boxtel heeft niet echt een publiekstrekker.
Brownies en Downies
C & A, en meer variatie.
C en A, miss etam VD
Combinatie van Kruidvat, Hema, schoenmaker, horeca etc.
De gezellige markt
De Hema
De Hema
De Hema
De Hema, van vroeg tot laat goed bezocht.
De horeca
De horeca
De horeca
De Horeca
De horeca
De kroegen en de terrasjes
De kroegen Hema Kruidvat
De landelijke ketens zoals Hema, Blokker, Scapino enz...
De Markt
De markt
De markt door de horeca
De markt wordt erg gewaardeerd door mensen van buiten. Ik krijg veel gasten uit de Randstad
en die vinden het hier supergezellig.
De publiekstrekker in het centrum ontbreekt. Als het goed weer is, is het gezellig op het terras.
Ik kom bij Hema en bij andere zaken niet.
De restaurants
De supermarkten en drogisterijen
De weekmarkt.
Die is er geen.
Die is er niet
Die is er niet
Die ontbreekt. C&a of h&m
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Een grote bekende winkelketen zou meer publiek trekken. Nu is er maar een half aanbod. Een
grote keten als c&a of h&m zou get winkelaanbod compleet kunnen maken.
Een grotere winkelketen. c en a . Mis etam schijvens kinderschoenenwinkel
Er is geen publiekstrekker
Evenementen op de markt
Evenementen op de markt
Expert
Filipe kleding Outlet Toko Temps perdu
Filipe, terras Temps Perdu, HEMA, deugniet
Geen
Geen
Geen
Geen enkele
Goede restaurants, cultuurhistorisch as
Hebben we geen
Hebben we helaas geen
Helaas is er die geen
Helemaal niks.
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
Hema
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Hema en Blokker
Hema en Xenos
Hema la gare kruitvat ring and go
Hema, Albert Heijn
Hema, blokker, Xenos, Kruidvat, Etos
HEMA, en de toch wel veel aanwezige zelfstandige winkeltjes.
Hema, Ijskaffee
Hema, Kruidvat
Hema, Kruidvat en Xenos.
Hema, Kruidvat, Xenos, 3-trend, pour vous
Hema, maar ook Lidl net erbuiten
HEMA, Tinks, Readshop, Hebbes, Kruidvat
Hema. en de terrassen op de markt met goed weer.
Hema/kruitvat
Het college, je blijft er mee lachen....
Het IJscafe
Hmm ik vraag me af of die er wel is momenteel.... ik kan het zo niet bedenken in elk geval.
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca op de markt.
Horeca, Hema
Horeca/terrasjes
Ijs cafe, Brownies en Downies
Ijscafe
Ijscafé
Ijscafe en de Kruidvat
Ijscafe Restaurantjes
Ijscafe, Hema, Kruidvat, Xenos
IJscoboer
Ijssalon
Ijssalon, Hema, terrassen op de markt
Ik woon in Boxtel sinds 8 maanden en ik vind het centrum totaal niet aantrekkelijk : - vreemd
dat er gefietst mag worden door de winkelstraat: de Rechterstraat! - er staan veel panden leeg,
straat is niet leuk aangekleed. - ook de markt is niet aantrekkelijk met al die geparkeerde
auto`s. - geen leuke terrasjes bij elkaar. Een publiekstrekker is er dus niet.
Ik zou het echt niet weten
Ik zou het niet weten....de action doet het prima.....dus dan zou ik voor de action gaan
In de zomer het ijscafe en winter Hema, blokker en Expert
Is deze er nog wel? Ijscafe geweldig maar is geen echte winkel. Xenos ook leuk maar zit op een
rottige plaats. We hebben geen v&d, v&d of een grote electrozaak of... een andere
publiekstrekker waar er voor iedereen wat is. Nu hebben we allemaal kleine winkeltjes wat
voor bepaald soort volk geschikt is. Of voor de grote portemonnee of voor de iets mindere.
Is er die een dan?
Is er niet, ik vind het centrum van Boxtel vaak vies, troep op de grond en dode boompjes in
potten. Er wordt slecht schoongemaakt, dit maakt het centrum niet aantrekkelijk.
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Kruidvat
Kruidvat
Kruidvat
Kruidvat Hema takko
Kruitvat , Xenos!
Kruitvat en Hema
Maarkt
Markt en horeca. Ook Podium Boxtel.
Markt met cafes als er evenementen zijn
Markt met kroegen/restaurants
Markt met zijn terrasjes. Meer bomen op de markt zou het nog gezelliger maken. Zeker geen
bomen kappen. Bomen geven schaduw en het maakt het nog gezelliger. Pleinen zonder bomen
hebben geen aantrekkingskracht.
Markt op vrijdag
Markt op vrijdag.
Meer aandacht voor om de winkels bij elkaar te houden, dus niet van het een naar de andere
kant van het centrum .
Meer ambachtelijk winkels en duurzaamheid kwaliteit. Geen dump prijzen en tijdelijk
spoedgoedkoop kleding of produkten.
Met mooi weer, het IJscafé!!!
Momenteel de supermarkt
Momenteel niet veel
Niets
Niets
Niets bijzonders..... zou rivier de Dommel kunnen worden.
Niets eigenlijk voor mij
Niets, markt ziet er niet aantrekkelijk uit doordat er auto`s mogen parkeren.
Niks
Niks eigenlijk. Als ik niet in Boxtel zou wonen, zou ik niet hier naar toe komen om gezellig te
winkelen
Niks! totaal geen uitstraling!
Niks. Action aan de rand
Nog niet echt iets, er moet nog veel gerealiseerd worden. Plannen te over maar aan uitvoering
ontbreekt het. Cultuur Historische as, Behoud van groen in centrum, als Boomgaard,
pastorietuin, Processiepark. Het grote gebrek aan parkeer gelegenheid met eventueel
blauwenzones.
Proef culinair
Takko, Zeeman, Scapino, ijscafé
Teelen, Durlinger, restaurants
Terrasjes
Texas steakhouse en happy Tokio
Vrijdag markt
Vrijdag weekmarkt.
Vrijdagochtend de markt.
Warenmarkt op vrijdag
Weekmarkt.
Wekelijkse markt
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Winkels voor jong en oud En voor dik en dun
Winkels zoals de Hebbes
Xenos
Xenos Hema
Xenos, 3 trend
Xenos, blokker, Kruidvat
Xenos, Kruidvat, Hema,
Xenos. Action maar die valt denk ik buiten het centrum. Verder de Kruidvat
Xenox

9

