Een initiatief van WBO - mei 2008

OLDENZAAL WORDT STEEDS MOOIER!
Samenvatting resultaten
Onderstaand treft u een samenvatting aan van de resultaten van het onderzoek dat in mei 2008 door
Woonmaatschappij WBO is gehouden onder de inwoners van Oldenzaal.
Aantal verstuurde enquêtes :
Respons
:

12.267
1.497 = 12,2%

Het percentage van de respondenten, dat het belangrijk vindt dat het centrum van Oldenzaal
aantrekkelijker wordt, is 95%.
De volgende stelling wordt het belangrijkst gevonden door de respondenten. Deze scoort het vaakst
een 1 bij de waardering van 1 t/m 4.
De Groote Markt kan, veel meer nog dan nu, het kloppend hart zijn in het centrum van Oldenzaal.
Dat kan met meer terrassen, verwarmde serres en een podium voor meer activiteiten. De
zaterdagmarkt zou dan een andere plek moeten krijgen.
Resultaten op de eens/oneens stellingen
(Voor de volledige stellingen verwijzen wij u naar de uitgebreide verwerking welke u hierachter aantreft,
of naar de flyer met de stellingen voor het onderzoek.)
Hoogste scores eens en oneens.
Eens:

- Oldenzaal heeft historische tuinen, deze moeten worden opgeknapt en toegankelijker worden
gemaakt = 93,3%
- Oldenzaal wordt mooier wanneer het historische karakter beter zichtbaar wordt = 92,9%
- Ik vind het een goed idee dat het centrum ook qua restaurants veel variatie biedt = 90,6%

Oneens: - Ik vind het een goed idee dat het elke eerste zondag van de maand koopzondag is in
Oldenzaal = 60,0%
- Oldenzaal heeft een grote en trendvolgende uitgaansgelegenheid nodig in de
binnenstad = 53,8%
- Ik vind het een goed idee dat er ruimte is voor een nieuw museum, bijvoorbeeld een
kinderboekenmuseum = 39,0%
Op de volgende pagina vindt u alle percentages schematisch weergegeven.

2

Een initiatief van WBO - mei 2008

2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
3a
3b
3c
3d
3e
4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g
4h
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5h

Eens
81,5%
80,2%
58,5%
84,6%
79,2%
85,5%
68,7%
57,4%
42,5%
78,4%
90,6%
78,6%
64,5%
81,8%
71,8%
76,0%
78,6%
85,2%
71,1%
86,3%
36,1%
92,9%
93,3%
58,3%
71,0%
83,6%
56,5%
89,6%
90,1%

Oneens Onbekend
15,2%
3,3%
16,6%
3,2%
37,5%
4,0%
12,1%
3,3%
17,6%
3,2%
11,4%
3,1%
28,5%
2,8%
37,6%
4,9%
3,7%
53,8%
18,0%
3,6%
5,7%
3,7%
18,0%
3,5%
31,7%
3,8%
14,6%
3,7%
24,0%
4,2%
21,2%
2,8%
17,6%
3,9%
11,5%
3,3%
25,3%
3,6%
9,7%
4,0%
3,9%
60,0%
4,9%
2,2%
4,5%
2,3%
38,1%
3,5%
25,4%
3,6%
13,2%
3,2%
4,5%
39,0%
7,5%
2,9%
7,5%
2,4%

Open invulmogelijkheden
Veel voorkomende opmerkingen:
- Opvallend is bij de open vragen dat het stadhuis vaak ter sprake komt.
Men vindt het lelijk en niet bij Oldenzaal passen. Vaak wordt de optie tot slopen genoemd.
- Disco buiten het centrum is wel een optie. En iets komt voor de jongere jeugd! En horeca eerder sluiten.
- Men geeft vaak aan meer groen te willen.
- Er is behoefte aan winkelketens als H&M, C&A, V&D etc.
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OLDENZAAL WORDT STEEDS MOOIER!
Onderstaand treft u de resultaten aan van het onderzoek dat in mei 2008 door Woonmaatschappij WBO
is gehouden onder alle huishoudens in de Gemeente Oldenzaal. Er zijn 12.267 enquêtes verspreid en
daarvan zijn er 1.497 ingevuld retour gekomen. Dat is een respons van 12,2%.
Verdeling van de postcodes
Van de respondenten heeft 94% zijn/haar postcode ingevuld. De verdeling van deze postcodes is als
volgt.
7571

11%

7572

15%

7573

14%

7574
7575
7576
7577
Divers

8%
1%
19%
31%
1%

1. ALGEMENE VRAAG
Vindt u het ook belangrijk dat het centrum van Oldenzaal aantrekkelijker wordt?

2%

3%

ja
nee
onbekend

95%
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De respondenten welke ja hebben geantwoord, geven onderstaand aan hoe welke verbetering ze
beoordelen met een 1 (meest belangrijk) t/m een 4 (minst belangrijk).
• De Groote Markt kan, veel meer nog dan nu, het kloppend hart zijn in het centrum van Oldenzaal.
Dat kan met meer terrassen, verwarmde serres en een podium voor meer activiteiten. De
zaterdagmarkt zou dan een andere plek moeten krijgen. ( = Groote Markt in tabel)
• Oldenzaal zou een meer gevarieerd winkelaanbod kunnen hebben dat zich onderscheidt van andere
winkelsteden. Daarbij is er aandacht voor het oude stratenpatroon. (= Gevarieerd winkelaanbod in
tabel)
• Het is belangrijk om Oldenzaal aantrekkelijk te houden voor de jeugd om zo vergrijzing tegen te gaan.
Dat kan met een gevarieerd aanbod van cafés, restaurants en bijvoorbeeld een grote
uitgaansgelegenheid in de binnenstad. ( = Aantrekkelijk voor jeugd in tabel)
• Oldenzaal is meer dan duizend jaar oud en daarmee de oudste stad van Twente. De historie en het
unieke van Oldenzaal moet weer zichtbaar worden en ook toegankelijk zijn met paden en tuinen.
Dat trekt ook mensen van buiten naar Oldenzaal. ( = Historie zichtbaar worden in tabel)

Waardering
Waardering
Waardering
Waardering

1
2
3
4

Groote Markt

Gevarieerd
winkelaanbod

Aantrekkelijk
voor jeugd

38%
23%
22%
14%

17%
31%
32%
21%

11%
20%
25%
46%

Historie
zichtbaar
worden
33%
26%
20%
18%

Dus bijv. 38% van de score 1 is gegeven aan de stelling over de Groote Markt. En 46% van de score 4
is gegeven aan het aantrekkelijker maken voor de jeugd.
Door de respondenten welke aan hebben gegeven het niet belangrijk te vinden dat het centrum van
Oldenzaal aantrekkelijker wordt, werden de volgende redenen gegeven:
• Nee, omdat ...
Oldenzaal is mooi genoeg. Andere straten en buurten zijn eerder aan een opknapbeurt toe. Over een
podium op de markt .. poging 2?? Geldverspilling!
In de wijk de Thij na jaren nog niets verbeterd * Dus dat eerst en dan………
Boven alle plannen! Doe wat met de ROC school+tuin wildernis we storen ons er dagelijks aan!
Ik te oude ben. Ik kan mijn boodschappen halen en een rondje lopen met de rollator. Laat de
jongeren maar reageren.
De bewoners van Merellijster, Nachtegaalstraat willen weten wat er met hun buurtje gebeurt. Het
wordt een achterbuurt.
Geen reden opgegeven.
Kijk eens naar de binnen komst in Oldenzaal, hoe het gras gemaaid is om bomen en lantaarnpalen.
Oldenzaal wordt steeds mooier! Maar.. wordt Oldenzaal ook schoner??
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Andere buurten zoals de Glindebuurt en Eschstraat een bouwval is, zeer slechte planning v.d. WBO en
de vleermuizen de schuld geven. Wel erg gemakkelijk.
De andere wijken vaak blijven liggen bv de Glindestraat (vleermuizen?)
Dit ten koste gaat van de andere delen van de stad/ het centrum. Verspreiding maakt de gehele stad
gezelliger. Dit komt ook ten gunste van ondernemers buiten het centrum
Er weer niet naar de parkeermogelijkheden wordt gekeken. Nu staan de straten in de omgeving van
het centrum al vol, aanwonenden kunnen overdag zelf niet meer parkeren. Mn. de medewerkers van
het gemeentehuis. Als de ambtenaren vrij hebben is de gehele parkeerplaats leeg. Ik vind dat hier
eerst over moet worden nagedacht!!!
Het centrum zeer slecht bereikbaar is. Er in 'n pand gebrek aan parkeerplaatsen is. Ieder open
gevallen plek wordt volgebouwd met hoogbouw i.p.v. het scheppen van voldoende parkeerruimten
voor ouderen is het centrum zeer slecht bereikbaar. Kortom: zorg eerst voor voldoende
parkeerplaatsen i.p.v. iedere opengevallen plek vol te stouwen met hoogbouw!! 2. Oldenzaal mooi
houden!!! Verknoei dan ook nog niet 't restje natuur dat nu nog mooi is! Een 2e punt van primordiale
zorg zou moeten zijn: Voorkom de eentasting van de mooie natuur in Oost-Oldenzaal. Is het niet erg
genoeg dat de mooie natuur in West-Oldenzaal voor altijd naar de knoppen is geholpen???
Het eerst tijd wordt om het winkelcentrum de Thij op te knappen, het verpaupert helemaal, niet alles
in de stad steken!
Het centrum al aantrekkelijk genoeg is en er al voldoende gebeurd is de laatste jaren, men kan zich
beter richten op het steeds slechtere onderhoud in de woonwijken
Wij liever zien dat het geld gebruikt wordt voor het opknappen van Winkelcentrum de Thij en het
gebied rondom de Zandhorstlaan
Er voor de speeltuintjes in de wijk (De Essen) geen budget is! Dit wordt weggehaald terwijl er veel
kleine kinderen zijn. Meer aandacht voor de woonwijken!
In vraag 1c heel duidelijk de leeftijd discriminatie blijkt.
Het na mijn inziens aantrekkelijk genoeg is
Ik het veel belangrijker vind dat de infrastructuur in gebied 8 en 9 beter wordt en dat de grondprijzen
van woningbouw betaalbaar wordt zodat ingeschrevenen voor een redelijke prijs een kavel kunnen
bemachtigen.
Ik het wel goed vind zoals het nu is. Een podium voor meer activiteiten brengt een hoop lawaai met
zich mee voor binnenstadbewoners, evenals een uitgaansgelegenheid voor de jeugd.
Oldenzaal is vies tot zeer vies, het barst van het onkruid.
Wanneer horen wij als bewoners van de Merel- Lijster- Leeuwerikstraat en Stakenkamplaan hoe het
met onze huizen gaat? Hoor ik ervan?
Niet alleen het centrum doch ook zeer belangrijk de woonomgeving. Niet langdurig i.v.m. bouw /
afbraak de straten laten verpauperen. B.v. Glinde en Eschstraat.
Gezien mijn leeftijd geen antwoord op alle vragen. Grote uitgaansgelegenheid in binnenstad lijkt mij
geen goed idee.
COMPLIMENT VOOR DE FOLDER PRACHTIG STERKTE.
Het is al gezellig in het centrum.
* Winkelcentrum
* Basisscho(o)l(en)
* Paden en pleintjes opnieuw.
* Het opknappen van speelveldjes e.d. Oldenzaal is NIET alleen centrum!
Er worden teveel bomen geruimd overal in Oldenzaal. De mensen en gemeente ambtenaren willen in
de herfst geen blad ruimen. Dat is altijd zo geweest. Het is gemakzucht. Bomen zijn wel het zuurstof
voor onze longen. Oldenzaal wordt een grote steenhoop. Ter vergelijking met Hengelo.
In het algemeen is Oldenzaal vies.
Het kan iets beter
Omdat veel leegstand winkels Vijfhoek niet aantrekkelijk meer. Markt doods door de week.
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De kleine en Groote Markt zijn niet mooi
Dan door lopen naar Zuid Berghuizen. Kan men gelijk zien wat voor een prachtige beek en een park
heeft. Alleen jammer dat daar geen onderhoud of vernieuwing plaats vind.
Ben 70 jaar. En ben blij dat de Plechelmus, er nog staat, Het is alleen maar voor de horeca en jonge
lui. Ik zeg was Oldenzaal maar zoals het was.
Compliment voor de overzichtelijke en fraaie brochure. SUCCES!
Oldenzaal moet zeker meedoen.
Wij hebben toch een gemeenteraad, daar horen beslissingen te worden genomen!
Leefstand is het meest onaantrekkelijk. Dus pandhuur moet goedkoper voor nieuwe ondernemers.
Stadstuin met muziek.
1a: geen podium!
Opmerking: Als dat schip met geld aankomt laat het dan bij ons ook even aanmeren!
Echter niet ten kosten van de burger. Financieel gezien dan! SUCCES
1c én een openlucht zwembad bioscoop
1a: geen podium!
Allemaal erg mooie, leuke ideeën! Het moet echter niet zo zijn dat de inwoners van Oldenzaal hiervoor
weer mega op kosten worden gejaagd. We betalen nl aan gem. Oldenzaal lijkt ons al meer dan
genoeg
1c geen disco in centrum
Ik mis een plan voor een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. Gezien de vele dure (electr.)
rijwielen en snorfietsen overwegen waard…!
Omdat niet alleen de middenstand in Oldenzaal belangrijk is. Kijk ook eens buiten het centrum wat de
gemeente er een puinhoop van maakt. Ga eens bij het Molkenboerflat kijken "het parkeren" 50 km
van de prins Hendrikstraat naar het gemeentehuis enz. enz. Lof voor WBO! maar pet voor de
gemeente. Tuurlijk voor het gemeentehuis moet het mooi worden uitzicht voor de burgemeester, het
visitekaartje voor Oldenzaal. Sorry maar dit hoeft voor mij niet. He hè dit lucht op. Ps. laat de
gemeente eens een klachten site openen op internet en kijken wat dat oplevert.
Er is nu zoveel vreselijke appartementenbouw. Één en al hoogbouw dat voor de gewone mensen niet
betaalbaar is.
Want de mensen die naar de stad moeten lopen niet graag tussen de terrassen door van de
Grootestraat en de Bisschopstraat.
Boven alle plannen! Doe wat met de ROC-school+tuin wildernis we storen ons er dagelijks aan!

Bij alle volgende stellingen hebben de respondenten aangegeven of ze het eens of oneens
zijn met de stelling.
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2. DE GROOTE MARKT
De Groote Markt kan, veel meer nog dan nu, het kloppend hart zijn in het centrum van Oldenzaal.
Meer serres en terrassen en meer gelegenheid voor diverse activiteiten kunnen dit plein mooier en
aantrekkelijker maken voor meer mensen. Dat is nu moeilijk door de luifels en de zaterdagmarkt.
Stelling 2a: De luifels mogen weg voor meer serres en terrassen.

2a

15%

3%

Eens
Oneens
Onbekend

82%

Stelling 2b: De zaterdagmarkt mag worden verplaatst om het gehele weekend meer
ruimte te hebben voor terrassen en muzikale/theatrale/sportieve
activiteiten.
2b

17%

3%

Eens
Oneens
Onbekend
80%
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Stelling 2c: Ik vind het een goed idee dat de Groote Markt een podium krijgt …

2c

4%
37%

Eens
Oneens
Onbekend
59%

Stelling 2d: Ik vind het een goed idee dat de Groote Markt aantrekkelijker wordt
met serres en terrassen …

2d

12%

3%

Eens
Oneens
Onbekend

85%
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Stelling 2e: Ik vind het een goed idee dat de zaterdagmarkt verhuist naar het
Plechelmus-plein …

2e

3%

18%

Eens
Oneens
Onbekend
79%

Stelling 2f: Ik vind het een goed idee dat de Groote Markt compleet auto-, motoren scootervrij wordt …

2f

11%

3%

Eens
Oneens
Onbekend

86%
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Stelling 2g: Ik vind het een goed idee dat er een fontein of waterpartij komt op de
Groote Markt …

2g

3%
28%
Eens
Oneens
Onbekend
69%

Stelling 2h: Ik vind het een goed idee dat er minder lichtreclame is op de
Groote Markt …

2h

5%

38%

Eens
Oneens
57%

Onbekend
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Stelling 2i: Ik vind het een goed idee dat …
- Geen serres - wel terrasverwarming - huidige luifels vervangen dus moderne - markt verplaatsen,
van smulhoek tot ANWB
- Schoon en opgeruimd - meer groen/bomen
- Zaterdag markt naar Plechelmusplein - meer zorg besteden aan terrassen
* Ad F; eveneens fietsvrij * straatmeubilair "kleurrijk" aanpassen eveneens bij vraag 4 * Kerkstraat /
Vinkenstraat / Hofstraat eveneens meenemen in dit plan
*Minder reclame, maar wel licht (op gevels etc.) *dat de gevels in stijl verbeterd moeten worden
1e prioriteit: parkeergarage bijv. Ganzenmarkt en bij de Bleek (oude busstation) het blik moet weg!
1x per maand live bands in de kroegen en dan voor alle leeftijden. Dat brengt sfeer!
A. een leuke fontein met water bekken.
B. muziekpodium eventueel verrijdbaar
Aantrekkelijker
Aantrekkelijker en beter toegaanbaar.
Ad a/d mits luifels en serres & podium historisch karakter krijgen. bv koepeltent
Alg opm: upgrading van de stad is in de 1e plaats voor de bewoners zelf, niet alleen voor de toeristen.
Oldenzaal is voor alle bewoners, ook voor de ouderen.
Algemeen: geen 2e Ootmarsum creëren.
Algemeen: Oldenzaal moet geen moderne stad willen zijn maar een historisch en gezellig centrum,
daarvoor komt ook het publiek van buiten Oldenzaal naar Oldenzaal.
Alle horeca ondernemers verplicht aan iets meedoen.
Alle wandelstraten van het centrum auto - motor en bromfietsvrij en fietsvrij worden.
Alles draait om de Groote Markt om zo veel meer mensen te "trekken"
Alles open blijft voor ouderen en invaliden.
Alles wordt gedaan om groepen hangjongeren te voorkomen. Dit is bedreigend voor oa. ouderen
Als je er een waterpartij plant is er minder ruimte voor grote activiteiten.
Als je zondags of andere dagen op het terras zit een hapje te eten dat die auto's steeds de markt
opkomen. Dit is heel belemmerend en stinkt.
Als Oldenzaal niets doet, dan gaan jonge mensen ergens anders heen en vergrijst Oldenzaal
B: tijdens winkels open gewoon markt -maandag markt is erg ongezellig geworden -gemeentehuis
lelijk ivm nieuwe woningen
Banken waar je kunt zitten, waterpartij, eetkraampjes, (bv, zie centrum Nordhorn)
Bankjes en bomen. Meer groen.
Bankjes neerzetten
Belangrijk dat bij aankomst met trein en bus op het stationsplein (en Molkenboer) meer uitstraling
krijgt. (b.v. bomen)
Beslist geen vast podium op de Groote Markt
Betere bestrating enz. veiligheid!!
Betere fietspaden en verlichting
Bij C: verplaatsbare muziekkoepel.
Bij d en g kies ik ook voor oneens. Ligt aan veel factoren Kunnen boven- en benedengevels in de stijl
van het bouwjaar aangepast worden?
Bij F. Dan moeten de horecamensen de auto's daar ook niet neerzetten. Wat nu wel gebeurt.
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Bloembakken
Boeskool manneke op de Groote Markt.
Bomen en plantenbakken. Algemeen opmerking: Denk ook aan moderne architectuur in buitenwijken.
Voor kom vliegtuigen, dus voorkom herstart vliegveld: Houd Oldenzaal schoon.
Bomen groen dit geeft een gezellige vriendelijke sfeer
Bomen of pergola’
s voor schaduw in zomer en gezelligheid.
Bronzen beelden, zoals in Duitse steden.
C verplaatsbaar
c. geen vast podium a. wat bedoelt u met luifels?
C. wel verplaatsbaar.
Camera's komen in verband met drugs en vechtpartijen s' nachts.
Centraal fontein met terrassen. Goed idee
D en G passen mijns inziens niet op deze dan te kleine ruimte. Fontein zou kunnen.
D.m.v. spots de mooie gevels aan gestraald worden, meer sfeer verlichting meer groen voorziening
b.v. leilindes.
D.m.v. terrassen en serres rond de fontein waterparty en het behouden van de markt rondom het hart
bewaard blijft.
Daar een horeca bedrijf zit en wat terrassen.
Dat bij serres oude stijl gebouwd wordt net als op veel plaatsen in O'zaal (geen modern uitziende
panden)
Dat de gevels wat authentieker en nadrukkelijker in beeld komen
Dat de Groote Markt op zaterdag en koopavond fietsvrij is.
Dat de Groote markt een aantrekkelijker gezicht krijgt
Dat de Groote Markt wat meer groenvoorzieningen krijgt (bomen of plantenbakken)
Dat de kermis goedkope standplaatsen krijgt, zodat het goedkoper kan worden voor de kinderen.
Dat de luifels weg mogen voor meer terrassen en serres.
Dat de markt beter schoon wordt gemaakt en veel beter en mooier bestraat. Auto's weg! Van
eigenaren horeca!
Dat de markt uitstraalt wat het moet zijn. Een gezellig centrum van even mooie oude stad; zonder
lawaai en niet te veel kroegen.
Dat de muziekkoepel terugkomt op de markt. In de winter een ijsbaan.
Dat de Oldenzaalse kei terug wordt geplaatst achter het oude Raadhuis.
Dat de ontsierde luifels onmiddellijk weer plaats moeten maken voor de oude gevels met vast kleur
patroon zonder te uitdagende reclame.
Dat de sfeer op de markt weer terugkomt.
Dat een aantal cafés / restaurants elke dag overdag open is.
Dat een podium en waterpartij een mooi geheel wordt.
Dat er een discotheek wordt geplaatst voor jongen
Dat er een meer passende bestrating komt en metershoge bloemzuilen
Dat er een ruime doorgang moet blijven.
Dat er een waterpartij komt op de Groote Markt.
Dat er in de winter een ijsbaan moet zijn
Dat er in de wintermaanden evt. kerst / oud en nieuw een geweldige ijsbaan komt hoeven we niet
naar Enschede
Dat er in het weekend een mobiele bewakingspost in de buurt van de Groote Markt bezet is. B.v. van
22.00 - 06.00.
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Dat er meer bomen of bloembakken komen.
Dat er meer groen komt
Dat er meer leuke activiteiten komen
Dat er meer optredens van artiesten zouden moeten komen. Gezelligheid kent geen tijd, daarnaast
blijft de jeugd dan in Oldenzaal.
Dat er meer ruimte komt voor het aankleden van de markt. Het mag meer gezelligheid uitstralen.
Meer bomen en/of grote plantenbakken die als het nodig is verplaatst kunnen worden.
Dat de markt na een evenement sneller en netter wordt schoongemaakt.
Dat er net als in Hengelo of Enschede er 's winters een ijsbaan komt op de Groote Markt, geeft een
mooi sfeerplaatje
Dat er niet alleen een fontein of waterpartij komt, maar ook een soort park met bomen en een plein
Dat er niet wordt doorgeslagen in horeca. Een balans tussen horeca cultuur winkels sport-event.
Dat er om een waterpartij wat bankjes komen.
Dat er ook aan de veiligheid voor ouderen wordt gedacht.
Dat er ook aan goede parkeergelegenheden moet worden gedacht
Dat er ook gedacht wordt aan mensen die een beperking hebben. Wat dat ook moge zijn.
Dat er ook minder fietsen door de winkelstraten, fietsen op de koopavonden (vrijdag, S)
Dat er op de kleine markt te veel terrassen zijn
Dat er per seizoen iets te beleven is op de Groote Markt. Park idee van maken met terrassen erom
heen.
Dat er toiletgroepen aanwezig zijn
Dat het Bourgondische leven en gezelligheid goed tot uiting komt met extra sfeer.
Dat het gewoon een gezellig plein wordt en er duidelijk keuzes gemaakt moeten worden.
Dat het niet blijft bij plannen!
Dat het plein voor het gemeentehuis meer gaat passen bij Oldenzaal en geen verzamelplek voor blik
is.
Dat het sfeer heeft en niet zo kil en koud aangelegd als in Hengelo en Enschede
Dat het zoveel mogelijk in de oude staat hersteld wordt
Dat in alle seizoenen activiteiten plaatsvinden op de Groote Markt
Dat men de buitenwijken niet vergeet.
Dat ook de straten rond de Groote Markt autovrij worden
Dat punt B t/m E na jarenlang gebakkelei eindelijk eens wordt doorgevoerd. Natuurlijk wil iedereen
Oldenzaal mooier maken.
Dat restauranthouders zoals op de markt en de rest vd stad een keer een andere menukaart met meer
keuze ongeacht welk tijdstip men besteld, dit is echter nu niet zo!
De binnenstad gezellige muziek (niet dat harde) klassiek trekt ook veel mensen aan en gevarieerd.
De binnenstad opknappen is geweldig mooi. Dus daar het geld in steken en het winkelcentrum "de
Thij" maar laten verpauperen terwijl ze al jaren bezig zijn. Dus eerst de Thij!!!
De fonteinen worden "herhaald" door de gehele binnenstad. De Groote Markt "groener" wordt door, in
een cirkel, identieke bomen te planten, er DE "ontmoetingsplek" komt bijv. luxe poffertjes "kraam".
De gevels de uitstraling van vroeger terug krijgen, dat er meer groen (bomen) terug moeten komen
De Groote markt een geweldig horecaplein moet worden om de concurrentie aan te gaan met H'lo en
E'de Dit zorgt automatisch voor een groter winkelend publiek!
De Groote Markt een compleet horecaplein wordt. Winkels, banken, reisbureaus etc. dus weg. gevels
herstellen in oude stijl.
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De Groote Markt een echte blikvanger wordt. Als je met familie/vrienden van buiten de gemeente het
'oooh'-gevoel krijgt.
De Groote Markt er in de winter ook gezellig uitziet en aantrekkelijk is
De Groote Markt gebruikt moet worden om de kinderen op zondagmiddag te vermaken. Met name in
de zomer. En voor de winter: een indoor speeltuin. Rabobank weg; indoor speeltuin er in.
De Groote Markt het bruisende hart wordt van de Glimlach van Twente.
De Groote Markt ook fietsvrij wordt, omdat fietsers via andere straatjes op hun bestemming kunnen
komen en de voetgangers niet gehinderd worden.
De Groote Markt op een speciale manier sfeervol verlichten.
De Groote Markt aantrekkelijker wordt voor jong en oud en niet alleen voor de jeugd.
De Groote markt gezelliger wordt, maar ook de kleine zaken een EERLIJKE kans krijgen en niet de
grote concern.
De Groote Markt het kloppend hart mag zijn voor festiviteiten sport en entertainment.
De Groote Markt is dit in de volksmond niet de kleine markt? Luifelmarkt?
De Groote Markt ook vrij van fietsers wordt. Eigenlijk de hele binnenstad fiets vrij.
De Groote Markt zou multi-functioneel moeten zijn. Geen vaste opstellingen o.i.d. die andere
evenementen belemmerd
De grote steen als markering blijft waar hij is!
De grote steen weer terugplaatsen op de oude plek.
De hele binnenstad auto-, motor-, en scooter-vrij is.
De horeca prijzen niet steeds hoger worden waardoor jongeren elders zich indrinken.
De huidige vorm zou een meer verzorgde uitstraling moeten krijgen. Minder gestapelde terrasstoelen.
Het lijkt wel na-aperij van Hengelo en Enschede met de schaatsbaan. Blijf origineel, vergelijk een
mooie kleine stad als Oldenzaal niet met die grote steden.
De jonge mensen hebben al geen geld, schulden worden steeds groter. Alleen de middenstand
verdient, personeel niet.
De luifelmarkt op maandag verhuizen naar het Plechelmusplein zodat we een geheel krijgen
De luifels moeten blijven als ze alleen maar worden vervangen door terrassen e.d. waar betaald moet
worden.
De luifels verdwijnen
De luifels zo snel mogelijk opruimen
De markt aangekleed wordt met groen.
De markt een multifunctionele locatie moet zijn waar geen vaste elementen geplaatst kunnen worden.
De markt een open karakter houdt, geen vaste objecten maar multifunctioneel te benutten.
De markt kan ook naar de Kerkstraat. Horecabazen verplicht op cursus esthetiek. Geen opslag meer
van terrasmeubilair. Verzorgde openbare ruimte.
De markt meegaat met de seizoenen en zo het hele jaar 'n gezellige warme sfeer krijgt.
De markt meer gericht moet zijn op de horeca en het Plechelmusplein moet ingericht worden voor een
gezellige markt
De markt moet een trefpunt worden voor jong en oud
De markt op maandag op één plek op de Plechelmusplein
De markt schoner wordt en niet ruikt naar vis na de markt
De markt van zaterdag gezellig door de stad laten lopen.
De marktsteen terug naar de oude plek
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De marktsteen weer naar de Kerkstraat oude plaats.
De marktsteen weer naar de oude plaats in de Kerkstraat
De niet-horeca zaken verdwijnen van de markt, 'een groot terras'
De ondernemers betalen.
De ontmoetingsplek wordt van Oldenzaal
De oude gevels worden hersteld. En er veel minder rotzooi in de stad komt.
De oude markt moet een gezellig groot terras worden waarbij in het midden een straat doorloopt dat
door groenpartijen/bomen wordt af gescheiden van de terrassen, zodat toeristen die met de auto of
motor door deze straat rijden uitgenodigd worden om op het terras iets te gaan nuttigen, zoals je in
oude boeren dorpjes dit wel eens aantreft.
De oude markt weer terug komt.
De oude muziekkoepel terug komt ipv een podium omdat die veel beter past in de omgeving.
De terrassen meer verward worden.
De uitvoering van de Groote Markt het eerste uitvoeren.
De vaak oerlelijke gevels van sommige panden gerestaureerd worden
De veranderingen economisch en efficiënt uitgevoerd worden. Het moet een aanwinst voor Oldenzaal
zijn.
De viskramen op de Groote Markt weggaan. Dat stinkt het hele weekend nog.
De vraagstelling is simpel, een overgrote meerderheid zal eens aankruisen. Wie wil nu niet dat zijn
stad mooier wordt en meer te bieden heeft?
De WBO zich sterk maakt om van Oldenzaal een stad te maken zonder geluidsoverlast. D.w.z. geen
spoorlijn (dus ondergronds) minder verkeersopstoppingen beslist geen vliegtuig lawaai!!!
De weg v/d Groote Markt naar het oude raadhuis (Schlichter) …..te wordt teruggebracht in vroegere
stijl. Wordt één geheel wel de rest
De wethouders, horeca en bewoners Groote Markt om de tafel gaan zitten en met elkaar een tijdspad
afspreken, waarbinnen zaken geregeld moeten zijn. Vastleggen in convenant en publiceren.
De winkelpuien in originele staat komen
De Ying Ping is een smet op de markt, qua uitstraling
De zaterdag en maandagmarkt meer kramen krijgen en gezelliger worden.
De zaterdagmarkt moet net als ook maandag, direct aansluiten op de winkelstraten
De zaterdagmarkt verplaatst wordt op zij van de Rabobank zie Plechelmus en een rondje om het oude
gemeentehuis
De zaterdagmarkt kan rond het stadhuis, dit is intiem en gezellig, dit bied voldoende ruimte
De zaterdagmarkt rondom oude gemeentehuis komt
De zaterdagsmarkt op die plek is een belangrijk onderdeel van Oldenzaal. Oldenzaal zou haar karakter
verliezen als je de markt verhuist. Af en toe voor een evenement is prima. Maar niet standaard en dan
merken dat er meer zaterdagen zijn met een legen onbenutte markt.
Dit de van activiteiten bruisende plek in de Oldenzaalse binnenstad is.
Dit op korte termijn wordt gerealiseerd. Hoelang zijn we hier in Oldenzaal al mee bezig!
D.m.v. van terrassen/serres het hart bewaard blijft
Doet iets aan de lelijke gevel van het stadhuis en de winkelpanden
Door serres en verwarde terrassen kun je het hele jaar door genieten van op het terras zitten
Doorgaand verkeer mijden!
Drankjes op de terrassen weer betaalbaar worden. Meer zitplekken buiten de terrassen (banken)
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Dat het ook voor gezinnen met kleine kinderen aantrekkelijker word om er te zitten op het terras
Duidelijker structuur stedenbouwkundige erbij. Wat is Groote Markt, Ganzenmarkt.
E: zaterdagmarkt Kerkstraat in plaats van of in combinatie met waterpartij, bomen en verlichting.
H: maar ook niet meer
Een beetje overdekt moet blijven
Een beter sfeerverlichting komt.
Een draaimolen op de Groote Markt; Nu is er NIETS voor kinderen!
Een eventuele grote disco aan de rand van de stad komt, om uitgaansoverlast en lawaaibelasting in
het centrum te voorkomen. Controles door politie zijn in dat geval ook gemakkelijker uit te voeren.
Een fontein of waterpartij is heel fraai. Ik denk echter dat dit dan wel demontabel moet zijn, zodat
men er met de kermis,en eventueel de carnaval geen last van heeft. Deze activiteiten moeten wel op
de Groote Markt plaats blijven vinden. Verder denk ik dat de zaterdagmarkt geen goede toekomst
heeft als deze wordt verplaatst naar de Ganzenmarkt, of het Plechelmusplein omdat deze pleinen te
ver uit de 'loop' liggen van het winkelend publiek. Bovendien gaan hierdoor veel parkeerplaatsen
verloren.
Een gezellige verbinding tussen de Grotestraat en Bisschopstraat.
Een gratis beheerde parkeerplaats voor fietsen zoals ook in Enschede.
Eén grote boom.
Een grote water fontein op de kleine markt.
Een heerlijke stad wordt.
Een ijsbaan krijgt
Een mooier plein met iets van marmer en alles veel schoner
Een of tweemaal per jaar een kunstmarkt wordt georganiseerd op de Groote markt
Een podium is prima maar alleen als er echt wat te doen is. Geen continu podium zonde van
uitzicht/ruimte
Een podium ja en nee. Ja als er iets komt wat geen sta in de weg is. Optie uit de grond laten komen.
Een uitgaansgelegenheid komt voor de jeugd 16 jr./20 jr.
Een verbod op verwarmde terrassen. Als het te koud is ga je toch geen buitenlucht opwarmen!
Eigenaren van oude verwaarloosde gebouwen moeten gesommeerd worden deze direct te slopen en
met nieuwbouw te starten b.v. oude huishoudschool aan de Gasthuisstraat. Absoluut geen
visitekaartje voor de binnenstad van Oldenzaal.
En dat er een ijsbaan komt.
Eindelijk lijkt er iets te gebeuren.
Enkele fietsenstallingen bijkomen
Er authentieke lantaarns worden geplaatst
Er bijv. een schaatsbaan aangelegd etc. Waterpartij hebben E'de en Hengelo ook al
Er bomen geplaatst worden
Er bomen geplaatst worden zoals op de beestenmarkt in Delft.
Er een betere controle is op niet toegestaan verkeer.
Er een discotheek komt op de markt.
Er een gezelliger sfeer gecreëerd wordt, bv door sfeerverlichting, modeshows of evenementen die
betrekking hebben op feestdagen etc.
Er een leuke aankleding komt
Er een mooie en gezellige horeca markt komt, met de oude uitstraling.
Er een muziek koepel komt.
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Er een muziekkoepel komt op de Ganzenmarkt zoals die van Lonneker
Er een openbaar toilet komt, dat elke zaterdag avond uit de grond omhoog komt. (met bijv urinoirs)
Er een openbaar toiletgebouw in de binnenstad komt zowel voor de DAMES als ook voor de heren.
Er een oude stijl muziek tent zo als er vroeger was de oude pomp herplaatsen.
Er een schaatsbaan komt in de winter
Er een speelplek voor kinderen is
Er eenheid is in parasols en buitenmeubilair. Aanplanten van leilinden o.i.d. en sfeervolle verlichting.
Er eindelijk s' winters een ijsbaan komt
Er getracht wordt de overige straten ook volledig te betrekken bij het centrale deel dmv een
aantrekkelijke routing bijvoorbeeld.
Er gezorgd wordt voor een goede uitgaansgelegenheid, niet in de vorm van een bar of café, maar een
echt (grote)disco
Er goed gekeken moet worden naar Ootmarsum (zie 1D)
Er in de binnenstad ook gelegenheid is voor de jeugd van 16 - 19 zich te vermaken.
Er in de directe omgeving, al dan niet bewaakte fietsenstallingen komen en de Groote markt volledig
voetgangerszone wordt.(eventuele ontheffing voor gehandicapten)
Er in de herfst winter en lente meer te doen is.
Er in de kerstvakantie een schaatsbaan op de markt komt te staan.
Er in de winter een ijsbaan komt dit brengt gezelligheid.
Er in de winter een mooie ijsbaan moet komen met kraampjes
Er in het weekend strenger gecontroleerd wordt op drugsgebruik en handel op de Groote Markt.
Er inderdaad veel meer ruimte moet komen voor terrassen e.d. Er is nog te vaak veel te weinig ruimte
bij activiteiten.
Er is te weinig parkeerplaats als de markt wordt afgesloten bv, voor de bieb of stadhuis
Er is veel bewoning in de stad nodig voor de leefbaarheid.
Er leuke barretjes komen om wat te drinken
Er meer activiteiten in het weekend plaatsvinden (sociaal gebeuren van maken)
Er meer activiteiten voor 50+ zijn.
Er meer activiteiten worden georganiseerd.
Er meer bomen en banken komen op diverse pleinen.
Er meer bomen geplant worden op de Groote Markt
Er meer bomen komen langs de rand, voor schaduw maar ook voor het aangezicht. Er maandelijks
een muzikale afsluiting is
Er meer bomen komen om ook wat beschutter te kunnen zitten. Bovendien voorkomen groenpartijen
verkeersoverlast (auto's)
Er meer dingen voor de jeugd georganiseerd moet worden > 15/18 jaar
Er meer eenheid is in de uitstraling mooi terras meubilair chique uitstraling
Er meer eenheid komt en sfeer in minder stank uit putten en visstank na de markt
Er meer gebruik van wordt gemaakt zoals EK ijsbaan enz.
Er meer gezellige evenementen plaatsvinden
Er meer groen en bomen komen als vroeger, en minder reclameluifels
Er meer groen in de straten komt bv leibomen
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Er meer groen komt
Er meer GROEN komt in het midden van de Groote markt. In de vorm van catalpa's, leilinde's e.d.
Er meer groen komt.
Er meer groen moet komen op de markt en eventuele waterpartijen. Mocht er een eventueel podium
kan, dan graag een mobiele versie en centraal midden op het plein geplaatst De KEI mag verdwijnen
Er meer groen op de Groote Markt komt
Er meer groenvoorziening komt
Er meer hoogwaardige uitgaansgelegenheden komen. Momenteel te veel gericht op de jonge jeugd,
maar de jeugd van 30+ kan maar op weinig plekken in Oldenzaal terecht voor een goed restaurant (te
weinig hoogwaardig aanbod! Te weinig keuze) of een grand café achtige omgeving met uitstraling.
Er meer kunstwerken zijn op de Groote Markt
Er meer leuke speelapparaten zijn voor de kinderen (zie stad e'de)
Er meer muziek (live) te beluisteren is
Er meer speelgelegenheid komt voor leeftijd 2-6, speelhuis en/of wip onderdelen wellicht
knikkerputjes?
Er meer te doen is.
Er meer verrijdbare sfeerverlichting en bloembakken komen.
Er meer wordt georganiseerd
Er meerdere kleuren parasols worden geaccepteerd.
Er met o.a. bloembakken "vriendelijke" indelingen gemaakt worden en een fysieke afsluiting gemaakt
wordt, waarbij aan veiligheid gedacht wordt (ambulance etc.)
Er minder cafés zijn en meer winkels. Cafés alleen geeft geen gezelligheid
Er moet sneller aangepakt worden. Het duurt allemaal veel te lang.
Er net zo'n fraaie beplanting komt als op de parade in den Bosch
Er niet meer met munten wordt gewerkt bij evenementen. Dit trekt nog meer mensen.
Er niet teveel hoogbouw komt in de binnenstad.
Er nog meer activiteiten worden georganiseerd
Er ook daadwerkelijk wat gebeurt in/op/bij de Groote Markt. Fysieke verandering vraagt ook om
inhoudelijke verandering.. budget verantwoordelijk hiervoor??
Er ook geen taxi's op/in de weekenden op de markt rijden.
Er ook voor oudere inwoners geschikte cafés / activiteiten komen.
Er op de Groote Markt ook leilindes komen En de zaterdagmarkt in het verlengde van de
Deurningerstraat tot videoland.
Er op de Groote Markt voldoende groen komt. Het groene hart
Er op de Groote Markt en eigenlijk de hele (binnen)stad meer gedaan wordt met de seizoenen c.q.
feestdagen. Vooral kerst en de gezellige winterdagen.
Er op korte termijn beleidsplannen gerealiseerd gaan worden, niet alleen maar praten maar doen!
Er op tijd uitvoering wordt gegeven aan div. plannen voordat Oldenzaal haar 2000e bestaansjubileum
gaat vieren.
Er platanen geplant worden
Er 's winters geschaatst kan worden.
Er ’
s winters een kunstijsbaan komt die goedkoop is, bijvoorbeeld 1,50 zodat kinderen elke dag
kunnen schaatsen
Er tijdens de zomermaanden minimaal 2x per maand spraakmakende artiesten optreden
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Er tijdens vakantie perioden een kunstijsbaan op het plein wordt aangelegd, dit trekt veel publiek en is
zeer dynamisch voor de jeugd en hun ouders natuurlijk.
Er vaker andere markten komen zoals hobbymarkten bv. kunstantiek, culinaire markten.
Er vaker live muziek is op zaterdagavond. vooral in de herfst/winter periode
Er van mij wel een mooie muziekkoepel mag komen.
Er wat leuke bankjes staan of zitstoeltjes.
Er wat meer bankjes/zitjes komen, los van de cafés.
Er wat meer bomen komen of plantenbakken
Er wat meer groen op de Markt komt, in de vorm van oude statige bomen. Dat brengt veel meer
sfeer.
Er wel terrassen zijn de luifels mogen weg om de puien te tonen. door waterpartij minder ruimte voor
een podium
Er zijn al genoeg cafés en restaurants in Oldenzaal
Er zijn genoeg terrassen. Nieuwe bestrating wel wenselijk. Nu slechte klinker!
Er zoals in de tekening een ijsbaan (sfeer) geplaatst wordt.('s winters rond kerst)
Er, om de Bourgondische inslag van Oldenzaal, meer kleinere eetcafés, restaurantjes rond en nabij de
Groote Markt worden gesitueerd.
F. alleen in het weekend?
Fietsen verboden is
Foei, verwarring. Als Oldenzaler spreken we over de Ganzenmarkt (is de Groote Markt) en 'de markt' is
de luifelmarkt
Fontein/waterpartij omgebouwd kan worden tot podium.
G: geen al te grote fontein, past beter bij de gevels dan een waterpartij
G: Hoe lost u het op, als er een evenement is, buiten dat u de kraan dicht draait? bijv. Kermis of
ijsbaan
Geef de stad meer allure door straatmeubilair en groen, waterpartij en podium is ook erg goed
Geen Enschede of Hengelo van maken.
Geen fietsen op de Groote markt en Grotestraat
Geen horeca alleen gericht op de jeugd
Geen kerstballen meer in de boom op de markt. De markt bij videoland voor langs in de straat hou je
het knus en gezellig.
Geen serres aan panden, gevels moeten in takt blijven, optie: uitschuifbaar zonnescherm of dak. als
het geen terrasweer is komen de gevels mooier uit.
Geen serres maar (losse) veranda's waterpartijen ook elders bij de bisschopspoort podium mobiel
houden
Gevels in ouderwetse stijl en reclameborden verbieden
Gezelligheid staat hoog in het vaandel, het hoeft niet alleen in cafés tot uiting te komen.
Groen, bankjes, bronzen beelden
Groote Markt moet toegankelijk blijven voor motoren om iets te drinken na een rit.
H: is niet storend. Het gemeente huis moet worden aangepakt.
H:Neutraal. Ondergetekende wil op een of andere wijze wel actief betrokken worden bij dit mega
project. FH. Bolink 06-48446455.
Hengelo en Enschede zijn dichtbij. Dus onderscheiden qua originaliteit en exclusiviteit! Met trots
kunnen zeggen: "Ik woon in Oldenzaal"!
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Het aantrekkelijker wordt om Oldenzaal te gaan bezoeken ook vanuit andere landen met wat hotels of
pensions of break en breakfast campings...
Het aanzicht van de panden een eensgezind en authentiek karakter gaat uitstralen
Het authentieke van Oldenzaal gewaarborgd blijft.
Het centrum fietsvrij wordt, meer kleinere aparte winkeltjes niet de hele luifelmarkt vol met terrassen
maar openbare zithoekjes/bankjes/waterpartijen enz. theater/cultuur.
Het een beetje groen aangekleed wordt.
Het een gezellige uitstraling krijgt zoals Ootmarsum
Het geheel wordt onbetaalbaar. Ik ben het oneens dat horeca een te grote uitbreiding krijgt. Plant
bomen + plaats bankjes!
Het gemeentehuis een opknapbeurt krijgt in de stijl van de gebouwen die er nu omheen staan.
Het gevelbeeld weer hersteld wordt. Maak in een pand op de 1e verdieping een vast/overdekt podium.
Het groener mag worden. alleen hetzelfde als podium en fontein te veel ruimte kwijt ivm carnaval
Boeskool etc.
Het historische beeld zoveel mogelijk behouden blijft
Het meer publiek aantrekt en gezelligheid
Het muziekpodium terug komt
Het niet allen gaat over kroegen en uitgaan. Ook door de week moet de stad gezellig zijn.
Het niet nodig is om de luifels weg te halen, deze staan C, D, G, niet in de weg.
Het nostalgie blijft uitstralen nog beter optimaliseren van de ruimte doorlopende activiteiten
organiseren
Het ook beter bewaakt wordt tegen vandalisme en de rest van de binnenstad. openbaar plassen,
lawaai maken, beter de fiets stallen, en nog van die dingen waar op gelet moet worden. Dat de jeugd
ook bekeuringen krijgt als ze iets uithalen zodat de ouders weten wat hun kinderen allemaal uitvreten.
Het ook in het voor- en najaar gezellig buiten vertroeven is.
Het oude centrum meer uitstraling krijgt (oude Hanzestad als Zutphen)
Het oude karakter van Oldenzaal teruggehaald wordt.
Het Plechelmusplein moet hoognodig worden gerestaureerd. Voor een meer vrijstaande basiliek. Geen
vast podium verplaatsbaar
Het plein verfraaien door exclusieve bestrating.
Het podium dan groot genoeg is voor de muziekverenigingen
Het volledige plein dmv een tentdoek te overdekken is.
Het wel rust en sfeer blijft uitstralen en niet alles in de toch beperkte ruimte wil stoppen.
Het wel tijd wordt, het heeft al veel te lang geduurd!! Wanneer is alles klaar??
Historisch optiek panden, moet duidelijk en mooier worden.
Houd de mogelijkheid open om de markt indien nodig (Boeskool) totaal te gebruiken (terras) Dus
geen belemmering door vaste bouw.
IJsbaan in de winter.
IJsbaan is een goed idee, met soep en chocomelk
IJsbaan prima idee, gezellig waterfontein is ook leuk. Nordhorn heeft dat ook in de stad.
IJsbaan zoals in Enschede b.v. is een goed idee. Geeft veel sfeer + grote kerstboom.
IJssalon met terras ontbreekt in Oldenzaal. Kan prima op de Groote Markt
Ik ben 81 jaar. Mijn mening doet er niet meer toe.
Ik dacht aan een mooie muziekkoepel en vooral meer groen.
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Ik zou wat meer bomen op de markt enz. willen zien.
In de winter een ijsbaan komt, omdat de winters steeds zachter worden (vroeger Hulsbeek)
In de winter een schaatsbaan met poffertjes en erwtensoep net als Enschede.
In december een schaatsbaan komt met kraampjes waar chocolademelk en snert en warme rookworst
worden verkocht. Een echte kerstsfeer.
In ieder geval de marktsteen een ereplaats houdt!
In ‘
t centrum zouden meer "rustieke" bankjes o.i.d. geplaatst mogen worden om zo even te kunnen
gaan zitten
In de wintermaanden schaatsbaan en kraampjes op de Groote Markt
Inderdaad bijv. in de winter een ijsbaan komt want schaatsen is de laatste jaren haast niet meer
mogelijk.
Indien de Groote Markt zich wil onderscheiden dan knus, niet grootschalig, veel groen, mooie Gevels,
1000 jaar moet kenbaar zijn
Ipv een podium een soort muziekkoepel. geen podium als paar van de keiharde disco of
schlagermuziek gespeeld word.
Ja, dat er een vier seizoenen Groote Markt komt
Je niet probeert Enschede te imiteren. Op de kleine markt de aandacht leggen.
Karakteristieke uitstraling behouden blijft. iets meer groen dmv bomen
Kijk ook eens naar de Glindebuurt
Kom op zeg wees creatief. De getoonde water- en schaatsimpressies zijn een kopie van Enschede.
Maak het verschil.
Laat het ontwerpen door een Italiaan die kunnen pleinen maken.
Laat winkels hier binnenkomen, dan wordt het pas aantrekkelijk. Naar onze mening zijn hier grote
winkeliers erg op tegen, die al lang in Oldenzaal zijn.
Leidse plein in Amsterdam. Boeskoolplein in Oldenzaal.
Leuke bankjes en bloembakken
Luifels laten bestaan en de ondernemers het zo laten maken dat ze zomers een open luifel hebben en
's winters af kunnen schermen.
Luifels moeten zo snel mogelijk weg. Eenheid terrassen stoelen / tafels en parasollen.
Luifels mogen weg om de gevels beter uit te laten komen. Bomen aanplant rond het gehele marktplein
voor schaduwvorming op de terrassen.
Luifels mooi opknappen
Luifels weg is prima, echter gevels opknappen vooral de onmogelijke deurpartijen, goed voorbeeld is
oude ABN pand en goed nadenken over tijdelijke terrasoverkappingen. denk aan tijdelijk podium.
waterpartij in te passen zijn in multifunctioneel plein. Niet te veel nadruk op alleen horeca.
Zaterdagmarkt is op dit moment prima, wellicht nog meer invulling
Luifels weg maar geen serres. bruisend plein met bomen fontein en veel terrassen!!
Luifels weg. Meer zicht op de gevels. i.v.m. oude stad.
Luifels weghalen, en oude gevelbeeld terug halen
Luifels wel blijven maar andere soort passen bij de oude stad.
Maak alleen aantrekkelijk voor een breder publiek vooral jong. Vergrijzing maakt dood en dat willen
wij niet.
Maak een rustgevend plein met terrassen en wat souvenir winkels zoals bv in DELFT
Maak het tot het kloppende hart van Oldenzaal
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Maak meer gebruik van de Ganzenmarkt. De (grote) Markt is wel klein toch?
Maak van de oude huishoudschool een stadshotel. Zorg voor groen in de stad, zorg voor rust en
leefbaarheid. Behoud de karakteristieke kloostertuinmuur evenals de kloostertuin. Herstel de
herenhuizen van Wellink naast de Bond.
Maandagmarkt inkorten, de kramen bij elkaar zetten
Maandagmarkt is ongezellig geworden gemeentehuis lelijk tov de nieuwe woningen
Meer aangepast groen komt.
Meer activiteiten op de Groote Markt.
Meer bankjes in het centrum
Meer begroeiing en lei-linde.
Meer bomen op de Groote Markt
Meer bomen! met bankjes zodat iedereen ongedwongen kan gaan zitten!! Absoluut niet van die grote
aansluitende terrassen. Nu is dat ook al vaak teveel. Er moet meer gezelligheid komen voor iedereen
en niet alleen voor mensen die het zich de hele dag kunnen permitteren om op een terras te zitten.
Meer cultuur ook op zondag. Groen park.
Meer fietsenstallingen aan noord- en zuidkant
Meer groen
Meer groen
Meer groen beplanting in vorm van grote verrijdbare plantenbakken
Meer groen bomen.
Meer groen bv schaduwrijke bomen met bankjes
Meer groen bv. Terras platanen.
Meer groen dan nu, bv. Een paar hoge bomen.
Meer groen komt
Meer groen komt op de Groote Markt (bomen en plantenbakken)
Meer groen op de markt en de ganzenmarkt
Meer groen op de markt komt en rond de Plechelmus.
Meer groen op en langs de markt
Meer groen wintertuin
Meer groen zoals vrolijke bloembakken of leuke struiken
Meer groen!
Meer groen, intiemere sfeer en niet te veel spektakel
Meer groen, schaduwrijker
Meer groen.
Meer groen.
Meer groen.
Meer groen.
Meer groene bloemstukken mooie verlichting
Meer horeca / activiteiten / muziek
Meer live bandjes
Meer muziek
Meer muziek op de terrassen
Meer oudheid wordt bewaard en het uitzien en uitstraling
Meer plaats voor fietsen parkeren voor vakantiegangers
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Meer sfeerverlichting
Meer toezicht op afval weggooien. Niet kinderachtig met bekeuringen
Meer uitstraling
Meer veiligheid. Drankmisbruik bestrijden criminelen wezen.
Meer voor ouderen!
Meer zitbanken komen
Men op de 4 seizoenen moet in spelen b.v ijsbaan
Met carnaval een grote tent op de markt wordt gezet, zoals in Losser
Met goede straatverlichting en authentieke bestrating intiem karakter ontwikkelen
Minder terras, maar meer groen op de Groote Markt en Ganzenmarkt, horecafunctie terugdringen en
meer rust creëren.
Minder validen wel bij de horeca gelegenheden kunnen komen met invalidenwagentje e.d.
Mits, het mooie lichtreclame is.... er wat meer groen op de markt komt. Bijvoorbeeld door een paar
mooie bomen te plaatsen met een bankje eromheen zoals bij Markant.
Mooi straat werk en de gehele binnenstad auto-, motor- en scootervrij worden.
Mooiere bestrating, verlichting + beplanting
Muziektent (net als vroeger) veemarkt
Muziektent
Na 24.00 uur geen muziek met versterking. 's Nachts rust in de stad!
Natuurlijk willen we meedenken maar vaak zijn de beslissingen al gevallen, dit kan ik zeggen uit eigen
ervaring, denk maar aan de wijkvisie
Neem een voorbeeld aan Deventer.
Niet alles gedaan moet worden om de jeugd te plezieren, dat jaagt ouderen de stad uit.
Niet elk weekend optredens, denk aan omwonenden.
Niet-authentieke gevels aanpassen schoon-schoner-schoonst beter/mooier horeca/terrassen/meubilair
Ofwel een goede duidelijke fietsroute aangeven, ofwel alternatieve route bedenken
Oldenzaal een gezellige stad wordt voor jong en oud
Oldenzaal heeft al heel veel, maar kan nog veel meer tot haar recht komen door in eigenheid uit te
stralen grootser dan Ootmarsum maar in die sferen.
Oldenzaal heeft een duidelijk marketingplan nodig.
Oldenzaal heeft geen Groote Markt alleen een markt, Ganzenmarkt en Plechelmusplein praten over
Groote Markt werkt erg verwarrend.
Oldenzaal heeft in het verleden/afgelopen 50 jaar veel te veel gesloopt en de oren naar de
ondernemers laten hangen. Kijk naar Deventer-Bergkwartier-Zutphen. Dat zijn steden waar aandacht
is voor de historie. Oldenzaal, de oudste stad van de wijde omgeving zou zich daar door kunnen
onderscheiden. Dan moet het stratenpatroon, zowat het enige oude terugkomen.!!
Omdat ik als stadsgids de luifels vreselijk vind. Ook het publiek waar ik mee loop.
Ondergrondse parkeergarage komt. Bv. Boven plantsoen onder parkeren.
Ook bromfiets vrij en niet de hele markt dicht bouwen met terrassen, dus duidelijke begrenzing
hiervoor
Ook de maandagmarkt naar het Plechelmusplein, is ruimte genoeg en zit prettiger op de terrassen
i.v.m. uitzicht en geur van de vis.
Ook de maandagmarkt verhuizen naar het Plechelmusplein
Ook de terrassen gedeeltelijk rookvrij maken
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Ook de zaterdag markt is een soort trekpleister. Door dit te verplaatsen zal het voor klanten en
marktkraamhouders minder interessant zijn. De markt is vast wel in een plaatje te passen.
Ook het uitgaansleven voor de jeugd aantrekkelijk blijft
Ook meer groen - ijsbaan - podium wel vaker maar niet permanent.
Ook niet commerciële zitgelegenheid komt in de vorm van zitbanken etc. Dat het "blik" verdwijnt.
Ook vooral het historisch aangezicht moet worden behouden of eventueel verbeterd.
Op de Groote Markt een muziekkoepel plaatsen (de harmonieën!!)
Op diverse plaatsen in de stad fonteintjes komen, die s' avonds verlicht zijn.
Op zich zijn wij het met C eens; blijft alleen de vraag waar deze zou moeten komen. Het zou namelijk
een terras/serre af kunnen dekken. Een podium zoals met de feesten in Oldenzaal zou kunnen als je
de markt toch autovrij maakt.
Open terrassen geen serres voor zomerdag uitschuifdak en verwarmd terras is beter. IJsbaan is goed
idee.
Open wordt voor iedereen (arm, rijk, jong, oud) podium in de vorm van vroeger (muziektent) maar
ook de harmonieën geregeld te horen zijn. Geen fontein o.i.d., is dubbelop en niet nodig. Algemene
opmerking: hoe kunt u alles in zwart afdrukken, groen staat milieuvriendelijk en zwart wekt de
suggestie dat alles al verloren is.
Openingstijden op elkaar aansluiten.
Opknappen stadhuis. Waarom wordt deze vraag niet gesteld?
Opmerking: Het valt mij op dat er hier boven wel veel/vaak "serres en terrassen" worden genoemd
Oude panden blijven behouden. Dus geen afbraak.
Oude straten rond de markt weer herkenbaar worden b.v. door randen of lantaarns
Over het algemeen wat bloembakken aan de muren van de kleine kale straatjes
Overdek de Groote Markt, zoals de binnenplaats van de Driehoek rondom luifel idee en dan een koepel
die open en dicht kan.
Plaats markt heb ik vraagtekens bij. Plechelmusplein voorstel marktstraat toeristisch.
Plassenvrije bestrating
Plechelmusplein auto vrij maken. Oude huishoudschool per direct afbreken op deze plek parkeer
garage bouwen met daar boven eventueel appartementen of woningen.
Podium + waterpartij = teveel meer bomen met permanente verlichting er in. Midden in grote
verzinkbare mast om overkapping te maken
Podium bouwen en openstellen voor beginnende muzikanten.
Podium op de Groote Markt is obstakel voor grote activiteiten als muziek en Boeskool is los e.d. denk
ik. Fontein in straat verzinken
Prachtige gevel verlichting accentueert stijl van gebouwen
Reliëf/ hoogte verschil in stratenpatroon aangekleed met groen c.q. groenbakken/bomen
Restaurants etc. toegankelijker maken voor rolstoel en ouderen. Stoepen te hoog.
Rustplek rond fontein, muurtje met banken (alles van steen)
's Winters ijsbaan. Zomers: straatartiesten (zie je ook op de Dam in Amsterdam).
Schaakspel op Groote Markt.
Schóner en goed bestraat
Schoner grilliger
Schoonhouden na de markt!
Seizoensafhankelijk aankleden. Voorbeeld: winter:ijsbaantje. Prachtig idee.
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Serres is onzin waarom horeca daar extra meters overdekt horecameters en de rest niet terrassen met
parasols (zoals Enschede ) voldoende
Sfeer gecreëerd wordt d.m.v. water, licht en groen.
Sfeer verlichting
Sfeervolle verlichting
Stadhuis weg uit centrum lelijk blok beton meer kermisgroter door de stad.
Straat Vlaskamp autovrij.
Terrassen zijn leuk, maar niet het hele plein volbouwen met serres. Zeker niet voor historische
panden. De luifels mogen wat ons betreft vandaag nog gesloopt worden.
Terugkomend op vraag G: Gaat mijn voorkeur naar een fontein.
Toevoeging c: mobiel podium bij b en e belangrijk: ook geur van vis is storend
Uniforme aankleding (terrassen etc.)
Uniforme licht reclame
Vast podium wordt een hangplek - sta in de weg
Verbetering / vernieuwing gevels v.o.a. luifels. Markt zoals nu is ganzenmarkt. Spelelement inbouwen
voor kinderen)
Vergeet ook de wijken van Oldenzaal niet!
Verlichting, weinig sfeermuziek: oa kerst en sinterklaas bijvoorbeeld! muziek gelijk in alle straten en
niet alleen op sommige dagen maar langere periode ervoor!
Verplaatsbaar podium
Verplaatsen markt naar Plechelmus! direct nu, of Ganzenmarkt.
Verwijzing naar B. tijdens winkels open gewoon markt. Maandag markt is erg ongezellig geworden.
Gemeentehuis lelijk i.v.m. nieuwe woningen.
Vier seizoenen Groote markt, prima idee!
Vooral geen luifels en serres Beter! kijk naar Vrijthof in Maastricht
Voornamelijk de Ganzenmarkt behoeft meer aandacht ipv de Groote markt want deze 'leeft' wel
Voorstander vier seizoenen aan de Groote markt, Naambord aanpassen:GROOTE MARKT
Voorstel voor mobiel podium zodat bv. Ook een schaatsbaan geplaatst kan worden.
Voorzie dat lelijke bunkerachtige gebouw wat stadhuis heet, van een nieuwe, ouderwets aandoende
gevel als jullie toch geld gaan uitgeven.
Vrachtverkeer verwijderen. Bevrachting met kleine bestelwagens
Vrij eenr. verkeer. Bisschopstraat, Grotestraat of Marktstraat. Binnenstad beter bereikbaar!
Wat rustgevende zithoekjes waarbij men niet altijd op de terrasjes aangewezen moet zijn.
Waterpartij is een goed idee, maar moet wel uitgezet kunnen worden.
We hebben al verschillende podia en bloembakken gehad, dit werkte niet. Een verplaatsbaar podium
misschien wel.
Wel een overdekt terras aanwezig is!
Wel meer ruimte voor terrassen maar geen serre
Wel terrassen maar herstel oude gevels zonder serres
Wel toegankelijk voor taxi’
s op uitgaansavonden!
Werk met thema's of volg de seizoenen.
Wie betaald wat
Winter schaatsbaan. De horeca moet meer belangstelling hebben voor de morgenuren - vanaf ± 10
uur koffie etc. op terras of serre. nu is er op zat. morgen of zondag niets.
Winterdag een leuke ijsbaan.
Winterijsbaan. Auto's weg uit centrum. (Molkenboer met meer verdiepingen.)
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Zaterdag naar Ganzenmarkt en parkeren ondergronds (oude huishoudschool en meer) dit past ook bij
de filosofie om rondom de basiliek het plein kleiner te maken en straten aan te passen
Zaterdagmarkt moet groter worden, meer variatie, meer verse groenteboer en visboer. Aantrekkelijker
maken om gezellig op de markt te lopen
Zaterdagmarkt moet verplaatst worden naar zondagmorgen
Zaterdagmarkt naar de parkeerplaats bij snooker centrum
Zaterdagmarkt niet verplaatsen
Zet er weer een muziekkapel neer
Zijn al genoeg terrassen, met bv carnaval gehele markt overkappen meer groen: bv platanen
Zodra de markt is verhuisd de bestrating vernieuwen en goede banken plaatsen rondom de
waterpartij. Dit gedeelte altijd vrij toegankelijk dus geen horeca.
Zorg voor goede parkeermogelijkheden zodat niet alle auto's in de buitenwijken komen te staan
Zoveel mogelijk van de oude gebouwen in originele staat worden hersteld.
Zowel de maandag als de zaterdagmarkt gezellig door de straten verdelen, zodat er niet van die gaten
vallen zoals op maandag vooral het geval is.
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3. CULINAIR & UITGAAN
Het is belangrijk om Oldenzaal aantrekkelijk te houden voor de jeugd om zo vergrijzing tegen te gaan.
Dat kan door het aanbod in de binnenstad variabel te maken en dus ook aantrekkelijk voor jongeren.
Daarnaast moet het uitgaan voor alle leeftijden veel variatie te bieden hebben.
Stelling 3a: Oldenzaal heeft een grote en trendvolgende uitgaansgelegenheid nodig
in de binnenstad.

3a

4%
42%
Eens
Oneens
Onbekend
54%

Stelling 3b: Ik vind het een goed idee dat het centrum een compleet aanbod heeft
om uit gaan, dus met danscafé, disco, live muziek, bruin café, trendy cafés …
3b

4%
18%
Eens
Oneens
Onbekend
78%
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Stelling 3c: Ik vind het een goed idee dat het centrum ook qua restaurants veel
variatie biedt …

3c

6%

4%

Eens
Oneens
Onbekend

90%

Stelling 3d: Ik vind het een goed idee dat op de Groote Markt vaker live concerten
worden gegeven …

3d

18%

3%

Eens
Oneens
Onbekend
79%
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Stelling 3e: Ik vind het een goed idee dat Oldenzaal een bioscoop terugkrijgt ...

3e

4%
32%
Eens
Oneens
Onbekend
64%

Stelling 3f: Ik vind het een goed idee dat …
"de Bond" behouden.
(Meer) gelegenheid voor uitgaan voor jongeren onder de 18 jaar
* ad E; dit in Stadstheater De Bond realiseren
* de live concerten meer variatie moeten krijgen (vooral niet te veel Nederlandstalig) * Ook kan
theater in de buiten lucht of films (meer culturele films). Infomeer eens naar de culturele zondagen in
Utrecht. Dat zou Oldenzaal ook niet misstaan
A - Rouwhorst - Ter Stege enz. E - de Bond
A. net buiten de stad kan ook.
A. wat wordt verstaan onder uitgaansgelegenheid? Groot iets zoals Zak/Dieka? Of een groter variëteit?
A: disco hoort niet in de binnenstad
A: niet groot/massaal maar juist 'intieme' karakter (relatief kleinschalig) maakt Oldenzaal aantrekkelijk.
E: Filmhuis De Bond prima qua aanbod en grootte Jeugd houdt van groot/harde muziek etc. daarom
meer aan de rand van de stad situeren.
A: niet in de binnenstad. Wel rondom de stad
A: voor mijn kind te laat. Niet aantrekkelijk hier voor de jeugd te blijven, te laat voor mijn kind.
Aanbod voor jong en oud en niet alleen terrassen
Aanbrengen van een parkeerkelder
Activiteiten als de culinaire markt terug keren.
Ad F. de uitgaanstijden vervroegd worden!! Vraag 3a en 3e écht gerealiseerd worden. Dit is zéér
belangrijk voor gezinnen met kinderen + jeugd!
Alle stellingen zijn niet met eens of oneens te beantwoorden.
Alle straten weer meer bij het centrum worden betrokken van Molen/Ootmarsumsestraat tot
busstations en zijstraten. Er zijn veel dode stukken.

30

Een initiatief van WBO - mei 2008
Alles moet exploitabel zijn.
Alles wat kleinschalig blijft
Als er grote artiesten komen dat het de moeite waard is. En leuk voor de jeugd Boeskool valt qua
artiesten al jaren tegen.
Als men van B uitgaat komt E naar mijn idee in de knel. E. Het filmhuis draait uitstekend dus zal een
bios vol kunnen.
B :Geen disco in de binnenstad
B: ook voor ouderen meer dansgelegenheid
B-E is er.
Behoefte aan een discotheek
Behoudt van de huidige winkelketens. Deurningerstraat is nu goed bezet maar als de huur omhoog
gaat staat de boel zo weer leeg!
Belangrijkste is een disco, bijv. ergens op het industrieterrein.
Bescheiden antieke kiosken voor ijs frisdrank versnaperingen.
Beslist geen harde muziek.
Beter een luifel dan allemaal serres.
Bij C: al heeft Oldenzaal al een aardige variatie vinden wij.
Bij diverse evenementen is het geluid te hard, dit zou zeker de stad gelimiteerd moeten worden
Bioscoop - super idee. Bij de bond meer programma's met live optreden voor 30+, 40+, 50+, leeftijd.
bioscoop + openlucht zwembad
Bioscoop bittere noodzaak!
Bioscoop eventueel in theater de Bond.
Bioscoop in centrum stad
Bioscoop in combinatie met de Bond
Bioscoop in stadstheater de bond.
Bioscoop is een goed idee, maar loopt waarschijnlijk niet. Zie maar in het centrum van Enschede.
Bioscoop is niet rendabel in Oldenzaal, kost teveel gemeenschapsgeld.
Bioscoop is pre!
Bioscoopfunctie in Bond
Bioscoop kan in de bond
Bioscoop terug prima idee.
Bioscoop moet terugkomen
Bomen en plantenbakken. Algemeen opmerking: Denk ook aan moderne architectuur in buitenwijken.
Voor kom vliegtuigen, dus voorkom herstart vliegveld: Houd Oldenzaal schoon.
Centrum van Oldenzaal belangrijk startpunt van de kern waar het gebeurt en men samenkomt. Daar
moeten de Oldenzalers en zijn gasten zich thuis voelen. Herhaling en continuïteit van activiteiten is
belangrijk. Het centrum zal een goede routing moeten krijgen voor zowel winkels en horeca.
Samenbundelen als 1 centrum met voor ieder wat wils. Trek het centrum breder, niet alles op de
kleine markt!
Compleet maar kleinschalige, overzichtelijk aanbod
Culinair pleintje met terrassen en alleen eetgelegenheden
D en G passen mijns inziens niet op deze dan te kleine ruimte. Fontein zou kunnen. Grote disco naar
de rand van de stad, industriegebied ivm (geluid) overlast en parkeermogelijkheden
D: met locale artiesten (bijvoorkeur)
Dat er ook betaalbare restaurants komen
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Dat bij serres oude stijl gebouwd wordt, net als op veel plaatsen in O'zaal (geen modern uitziende
panden)
Dat bij voorkeur een grote uitgaansgelegenheid buiten de binnenstad komt
Dat bovenstaande gerealiseerd wordt binnen de grachten. Nu loopt meer dood
Dat bv. Bevrijdingsdag wat te doen is in de stad - zeldzaam saai overdag en 's avonds op
Bevrijdingsdag!!
Dat de prijzen wel betaalbaar moeten blijven.
Dat disco en Ranja disco samen met bioscoop ter hoogte van restaurant Luttikhuis worden
gerealiseerd
Dat er een geweldige uitgebreide gezellige markt terug komt.
Dat er een mooie discotheek weer terug komt
Dat er in de stad bankjes geplaatst worden war je zo eens even kan gaan genieten (of rusten)
Dat er meer speelobjecten komen voor kleine kinderen
Dat er ook iets komt voor de jeugd 13-14-15 jarigen (Alcoholvrij)
Dat er op zondagmorgen ergens een kopje koffie te koop is voor de toeristen.
Dat er optredens komen
Dat er rekening wordt gehouden met openingstijden in het weekend van cafés.
Dat er veel optredens komen.
Dat er voor alle leeftijden iets is, zodat keten waar ze zich indrinken verdwijnen en de sluitingstijd
wordt aangepast dus eerder open gaan. Dus dat er iets is voor de jonge jeugd.
Dat er voor de 14-17 jarigen ook een uitgaansgelegenheid is. Hoeft niet heel erg groot te zijn.
Dat er weer een groter openlucht zwembad komt voorbeeld: Kuiperberg Ootmarsum
Dat er wel een overdekt komt/blijft en dat de zaterdagmarkt alleen verplaatst wordt als er ook
daadwerkelijk wat verandert op de Groote Markt
Dat het beter is de sluitingstijden te herzien (vroeger tijdstip)
Dat het Centrum ook in de weekenden wordt schoongemaakt
Dat het tegenstrijdig is om een trend volgende uitgaansgelegenheid te hebben en trendy cafés disco’
s
etc. Het is en/of
Dat jongeren niet meer naar andere plaatsen uitgaan en hier meer mensen weer aantrekt dan
Hengelo en Duitsland
Dat men 4 seizoenen kan creëren met een uitgaanspatroon voor jong en oud naar betaalbare en
enerverend regiofunctie en toeristische aantrekkingskracht
Dat niet alle culinair in handen komt van een paar ondernemers die de prijs bepalen
Dat Oldenzaal knus en gezellig mag zijn en niet met kolossale evenementen
Dat Oldenzaal een disco buiten de stad krijgt. Hier was eerst sprake van bij locatie A1 naast Fano FF
was uitermate geschikt geweest.
Dat uitgaanstijden voor de jeugd aangepast moeten worden, horeca sluiten rond 1.00 uur s' nachts,
prijzen moeten omlaag en minder schenken, ook v4erantwoordelijkheid bij kroegbaas
Dat we een culturele route creëren van ANWB via Basiliek en Kerkstraat naar het Palthehuis/Hofkerk.
Langs deze route ateliers, musea (ook uit de armenhuisjes), goudsmeden etc. faciliteren. Route via
ons horecaplein.
De "achterstraatjes vd Groote Markt in alle opzichten betere uitstraling krijgen! O'zaalse horeca veel te
duur! "" omhoog vallen" wordt dat wel genoemd!
De binnenstad is niet geschikt voor een grote disco. De binnenstad is daar te klein voor.
De bioscoop is volgens ons prioriteit nummer 1 met stip, een goed groot buiten zwembad met ligweide
zou ook leuk zijn.
De bioscoop terug vind ik het beste idee!
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De bioscoopzit momenteel in het stadstheater.
De Bond betrekken om de bioscoop terug te krijgen.
De Bond een programma gaat uitgeven dat voldoende niveau heeft. Nu is het soms een aanfluiting.
De Bond heeft een filmhuis. De markt bestaat uit leuke cafés met voor elk wat wils. De restaurants
zijn uitstekend. Bandjesavond 1x per maand zou weer kunnen terugkeren.
De Bond is er toch met het filmhuis!
De Bond ook gebruikt kan worden als bioscoop met een iets lagere prijs dan in Enschede.
De cafés eerder sluiten, 4.00 ipv 6.00 uur! zodat er eerder gezelligheid ontstaat. Nu loopt de stad pas
om 1.00 uur vol in het weekend!
De consumptie prijzen omlaag.
De gemeente ook meer geld erbij doet voor activiteiten.
De gezamenlijke horeca verantwoordelijk wordt voor het tiptop schoon hebben van Groote Markt en
aangrenzende straten voor 5.00 uur in de ochtend.
De Groote markt gebruikt moet worden om de kinderen op zondagmiddag te vermaken. Met name in
de zomer. En voor de winter: een indoorspeeltuin. Rabobank weg indoorspeeltuin er in. Zomers meer
evenementen en 's winters een ijsbaan.
De hierboven aangegeven dingen wel kunnen als de politie maar toezicht houdt op het hele gebeuren
en alles leuk en gezellig loopt.
De horeca zelf meer initiatief toont tot verbetering uitgaansmogelijkheden. vervroegde sluitingstijden
De horeca zich meer centreert om de Groote Markt. Nu liggen bijv, de Bond, de Kelder en de Kroeg
erg ver van elkaar af.
De jeugd gezellig kan uitgaan met elkaar en aub. betere sluitingstijden niet om 6.00 met alle gevolgen
van dien.
De kleinschaligheid de boventoon moet blijven voeren. Te groot levert teveel overlast op.
De politie iets meer zicht gaat nemen op jongeren die dronken zijn en lastig kunnen zijn?
De sluitingstijd wordt vervroegd
De term: "de vergrijzing" tegengaan duid aan dat jong en gezond welkom is, de rest zoekt het maar
uit. Maak de straten beter toegankelijk voor alle inwoners + toeristen.
De terrasvergunningen iets soepeler moeten zijn. Dit met name n de drankvergunning!!! Dus ook een
jenever bij een buitenbar kan worden geserveerd! En langere openingstijden op het terras.
De uitgaanstijden (sluiting) aangepast worden (vervroegd). De horeca prijzen terug gaan naar een
acceptabel niveau.
De uitgaansgelegenheid kan wel in het centrum, maar dan zal deze naast de uitgaansopeningstijden
ook van 09.00 tot 17.00 geopend moeten zijn!!! (met iets aantrekkelijks)
Denk dat de bioscoop verleden tijd wordt.
Deze gelegenheden op de Groote Markt en meer rond de Plechelmus worden geconcentreerd
Disco (en grotere horeca) naar industrieterrein gaat
Disco aan de rand van de stad. Bijv. Luttikhuis.
Disco aan de rand van Oldenzaal.
Disco buiten centrum onder de Parel mogelijkheid voor restaurants om de markt levendig te maken
podium op ganzenmarkt
Disco buiten de stad
Disco buiten de stad.
Disco mag wel maar in het centrum niet, is het centrum te klein voor. Hou het gezellig met kleine
cafés en restaurants.
Disco voor de jeugd hoeven ze niet meer buiten de plaats.
Disco voor de jeugd is een 'must' voor Oldenzaal. Disco buiten de stad is wel goed als het veilig
bereikbaar is.
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Disco/grote uitgaansgelegenheid in buitengebied! (industrie terrein)
Discoheek hoort op industrieterrein!!
Disco's buiten centrum
Discotheek voor de jeugd!
Discotheek/dancing aan de buitenkant van Oldenzaal
Door de week kan De bond als bios dienen of 2-3 vaste avonden bv ma-di-wo
Dat het wel betaalbaar moet blijven voor de gewone man
E.e.a. niet te koste mag gaan van de bewoners van het stadscentrum
E: Oldenzaal heef filmzaal in de Bond-dát kan uitgebreider e/o aantrekkelijker worden gemaakt c.q.
mbv. subsidie "filmliga" voor jeugd
Een bioscoop zou erg veel aandacht trekken. Het is zo jammer dat de oude weg is Enschede is toch
wel erg ver weg.
Een combi bioscoop in de Bond is toch groot genoeg voor Oldenzaal
Een disco hoort niet in de binnenstad. Norm stellen aan lawaai. Waarom moet een z.g.n. concert in De
Lutte of Rossum hoorbaar zijn?
Een disco meer geschikt is in het buitengebied i.v.m. toename van auto's en het lawaai.
Een disco voor de jeugd aan de Rand van de stad
Een disco voor de jeugd.
Een discogelegenheid buiten het centrum lijkt me beter dan midden in het centrum, zoals destijds met
de jumbo of de trio club
Een echt postkantoor.
Een eventuele discotheek buiten het centrum komt, dit i.v.m. overlast.
Een fatsoenlijk groot openlucht zwembad krijgt, zoals vroeger.
Een goede bioscoop is het belangrijkste
Een grote disco hoort niet in het centrum maar ergens op het industrieterrein ivm bv overlast.
Een grote disco hoort niet op de markt
Een grote disco in de binnenstad geen goed idee is.
Een grote disco niet in hartje stad moet komen en dat we de bioscoop handhaven zoals die nu is, in
de Bond
Een grote disco niet in het centrum maar aan de rand van het centrum wordt gebouwd.
Een grote disco niet in het centrum maar aan de rand van de stad.
Een grote discotheek beter in regionaal (NO Twente) verband kan worden opgezet
Een grote discotheek een plek krijgt buiten het centrum.
Een grote trend volgende uitgaansgelegenheid is wel gewenst maar niet persee in het centrum
Een leuk aanbod voor kinderen.
Een nieuwe voorgevel. Aanpassen net als de huizen tegenover de markt. Ook toiletten en een
fietsenstalling plaatsen.
Een pretpark joehoe!!!
Een tapasrestaurant moet komen met terras.
Een uitgaansgelegenheid buiten de stad
Een vast podium mag ook een verplaatsbaar podium zijn. Voor een vast podium is eigenlijk geen
plaats
Eerste prioriteit iets creëren voor de jeugd vanaf 15 à 16 jaar.
Eet gelegenheden graag 7 avonden per week open
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Er genoeg horeca voorzieningen zijn!
Er, periodiek op de Groote markt, eventueel in afwachting van de komst van een bioscoop bijzondere
(thema-) films op de Groote markt worden vertoond.
Er door horeca meer samen wat wordt aangeboden
Er een (politiek) kunstcafé komt. Oldenzaal ook op dit gebied "wereldse" te maken.
Er een Culinair festijn wordt georganiseerd
Er een dans / disco komt net buiten het centrum voor de jeugd zoals vroeger de jumbo
Er een disco komt met live muziek. Maar als het gemeentehuis bestuur niet zoveel tegen had gewerkt
was hier al lang een groot discotheek geweest aan de rand van Oldenzaal.
Er een disco wordt gebouwd in het buitengebied. Binnenstad is hier niet voor geschikt.
Er een discotheek in de binnenstad komt, bijv. goed geïsoleerd in het leegstaande Edah-pand of in de
buurt van het station. Het zou een echte trekker zijn: beter bereikbaar en meer in het zicht, veiliger.
En het zou misschien klandizie opleveren voor een snackbar of een andere eetgelegenheid die laat
open zou kunnen zijn.
Er een discotheek komt, maar niet in het centrum en de politie mag van mij wel 1x in de maand
preventief fouilleren (vond het toen een goede actie)
Er een eetcafé op de markt komt. Proef/eet op de Groote Markt.
Er een fietsenstalling in de buurt van het stadhuis komt. (prettig voor de toeristen)
Er een gelegenheid is voor kinderfeestjes
Er een gratis openbaar toilet komt zodat bij de trappen van de Vijfhoek niet meer gepist wordt. Verder
nog een internetcafé.
Er een grote discotheek buiten de stad komt. dat er bij danscafés beter gelet wordt op leeftijd
Er een grote uitgaansgelegenheid komt, maar niet in de binnenstad, dit kan ook aan de rand van het
centrum.
Er een groter(e) disco meer buitenaf komt bijv. Hulsbeek of industrieterrein.
Er een grotere uitgaansgelegenheid op het industrieterrein komt.
Er een grote discotheek komt aan de rand van Oldenzaal, weinig overlast en veel parkeergelegenheid
Er een movie paden (wandel) komen.
Er een overzicht boek/map komt over alle cafés, restaurants etc. komt.
Er een uitgaansgelegenheid komt voor 15/16/17 jarigen (dus de jeugd die voor het eerst uitgaat)
Er een uitgaansgelegenheid komt voor de jongere jeugd (13-16 jaar). Concurrentie van Tijs Lattrop
Er eerdere sluitingstijden komen
Er geen discotheek in Oldenzaal moet komen. De omgeving bied hier genoeg gelegenheid. Eventueel
wel op een industrieterrein.
Er geen discotheek komt
Er geen discotheek komt!
Er geen grote disco in 't centrum komt. Wel cafés waar gedanst kan worden.
Er geen grote discotheek komt.
Er geen permanent podium op de markt komt,liever een tijdelijk podium alleen bij optredens.
Er goede afspraken komen om de "overlast" te beperken.
Er hierbij aan de jeugd gedacht wordt. kijk naar het geweldige succes dat ter Stege 1x in de maand
heeft met de fipparty tm 15 jaar
Er iets komt voor de jongere jeugd 12-16jr
Er in de binnenstad niet alleen terrassen moeten komen maar ook activiteiten die geschikt zijn voor
dagen met minder mooi weer. Een muziektent zou welkom zijn.
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Er in de Bond een filmhuis is. Daarom hoeft er geen bioscoop terug te komen. - er op de dagen door
de week ook eens proeverijen zijn o.i.d. in de Vijfhoek en Driehoek en niet alleen op weekenddagen.
Er in de stad iets komt voor jongeren vanaf 14 jr. Zodat ze niet meer naar Tijs moeten.
Er is al genoeg geluidsoverlast. Muziek te hard en gaat tot laat door. Meer rekening houden met
ouderen
Er is toch een bioscoop in de Bond!
Er is toch een filmhuis.
Er is voldoende eetgelegenheid. Ook om te drinken
Er meer aan het prijsbeleid wordt gedaan, om meer mensen in de Oldenzaalse horeca te krijgen
Er meer activiteiten zijn bij het uitgaan. Bijvoorbeeld. live muziek, schuimpartij, cabaret.
Er meer bankjes of andere zitmogelijkheden geplaatst worden.
Er meer danscafés bijkomen op de Groote Markt zoals de markt in Enschede. En meer verwarmde
terrassen.
Er meer georganiseerd wordt qua live muziek
Er meer mogelijkheden komen voor toeristen om zich te vermaken naast het winkelen in de stad.
Er meer te doen is voor de jeugd vanaf 14 jaar.
Er meer variatie ontstaat en samenhang in de horeca.
Er meer woningen komen voor jongeren. Nu gaan ze verhuizen naar steden die goedkoper zijn.
Er moet ook aan de jeugd gedacht worden, zodat die niet naar andere plaatsen gaan.
Er moet wel een balans blijven in het aanbod van cafés en eetgelegenheden. Voorkom leegstand op
den duur dit moet uitgesloten worden dus niet beleid.
Er niet alleen aan de jeugd maar ook aan gezinnen met (kleine) kinderen wordt gedacht.
Er niet alleen live optredens komen met muziek (bands e.d.) maar er ook aandacht word geschonken
aan sport bijv. demo's van streetdance, formatiedansen, individueel dansen, turnen enz.
Er ook een eetcafé komt zoals je in Enschede of Hengelo ook hebt met een betaalbare gevarieerde
kaart. Koks zich ook eens verdiepen in dieet wensen zoals gluten vrij of vegetarisch eten.
Er ook een gelegenheid komt om te lounchen, krantje lezen.
Er ook een kentucky fried chicken of zo in de stad / centrum komt.
Er ook een leuk restaurant komt voor mensen met een kleine beurs en wat toch lekker en betaalbaar
is ook voor studenten.
Er ook keuzes gemaakt worden niet alles tegelijk maar kwaliteit voorop
Er ook op zondag voor ouderen een gezellige tea-room of anders rustig restaurantje is om b.v. een
kop koffie met gebak te nuttigen of een lunch
Er ook overdag voor ouderen een gezellig onderkomen
Er ook uitgaansmogelijkheden zijn voor de jeugd van 14-18 jr. Groot hoef niet perse.
Er ook voor de 14-15-16 jarigen uit gaans gelegenheid komt.
Er op zondagmorgen een kopje koffie te koop moet zijn (toeristen)
Er vaker een senioren menu wordt aangeboden
Er vaker gecontroleerd moet worden bij uitgaanders vernielzucht,drank en alcoholmisbruik moet
harder aangepakt worden
Er vaste activiteiten voor Oldenzaal bv. Oldenzaals straattheater. Vaste zaken … .avond extra promoten
en de burgers blijven betrekken bij ….. Trots op Oldenzaal
Er veel activiteiten zijn (Winterdag IJsbaan)
Er voor de jeugd een grote disco komt op het industrieterrein met openbaar vervoer.
Er voor jongeren wat meer te doen is
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Er variabel aanbod is voor de diverse doelgroepen, een grote discotheek is hiervoor mijn inziens niet
per definitie noodzakelijk.
Er weer een culinair festival komt zoals dat rond 2000 in Oldenzaal is gegeven.
Er wel een trendvolgende uitgaansgelegenheid komt maar niet perse in de binnenstad
Er wel meer dans mogelijkheden komen in het centrum > hoeft niet groot te zijn.
Er zou een discotheken complex net buiten Oldenzaal moeten komen. De Jeugd zal daar veel gebruik
van maken. Haalt wat rotzooi uit het centrum weg. Meer drugs en Drankcontroles!
Er zou wel een algemene controle moeten plaatsvinden m.b.t. camera's om de criminaliteit tegen te
gaan.
Evt een discotheek aan de rand van de stad niet in de binnenstad.
Fatsoenlijk buitenzwembad+ zonneweide podium en live concerten op de Ganzenmarkt
Filmhuis draait goed. Bioscoop hoeft niet.
Geen disco (buiten de stad) zomers: maandelijks antiekmarkt (goed voor de horeca en gezelligheid)
Geen disco in de binnenstad ivm overlast en criminaliteit
Geen disco in het centrum
Geen disco in het centrum.
Geen disco. Maar iets voor 25 jaar en ouder. Muziek en uitgaan, bioscoop, theater niet in de Bond.
Geen grote disco in of nabij Oldenzaal. Juist de kleine(re) uitgaansmogelijkheden zijn aantrekkelijk en
niet 't massale v/d discotheek.
Geen grote disco of uitgaansgelegenheid! Geeft veel overlast! Veel groen in binnenstad!!
Geen lawaaierige disco of house muziek in de binnenstad maar voor de jeugd buiten het centrum bv.
industrieterrein of zo..
Geen mega disco in centrum
Geen mega discotheek, een disco op Oldenzaalse schaal is prima. Dus mogelijkheid voor af/en toe4
live band als Poppodium Hardenberg, Attack Almelo ed. qua grootte.
Geen onnuttige dingen! Maar saamhorigheid.
Geen prijs opdrijving in de restaurants.
Geen trendy disco in het centrum. Dat vraagt om moeilijkheden.
Getracht wordt om jeugd in Oldenzaal te houden. Nu trekt de jeugd teveel naar andere plaatsen.
Gezamenlijke horeca uitgaanstijden vervroegen, zodat de jeugd in het weekend overdag ook de
biologische klok aan kan houden. Welzijn jeugd en horecapersoneel.
Gezelligheid voorop staat
Goede beveiliging
Goede wandelpaden binnenstad. En goede bewegwijzering. Auto aan de rand, snel pad naar de
binnenstad.
Goedkope en dus meer aantrekkelijke parkeerplaatsen voor auto's
Groenvoorziening, ook al is het weinig en klein
Groot buitenzwembad komt
Groot scherm voor grote sport tv evenementen.
Grote disco moet buiten de stad. Plechelmusplein: auto's de grond in, en horeca terrassen, bomen,
gezelligheid
Grote disco moet naar industrieterrein
Grote disco moeten niet in de binnenstad
Grote disco te kwetsbaar voor binnenstad. Oldenzaal heeft een goed draaiend lilauhuis. Bioscoop geen
hoge prioriteit
Grote en jeugdige uitgaansgelegenheden moeten er zeker komen, alleen dan wel buiten het centrum
geplaatst worden "bedrijventerrein"
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Grote gelegenheid buiten het centrum is prima. Gebruik van de Bond maakt bioscoop niet direct nodig
vraag is of een bioscoop rendabel kan zijn.
Grote uitgaansgelegenheid bij voorkeur buiten centrum.
Grote uitgaansgelegenheid heeft Oldenzaal wel echt nodig! echter niet in de binnenstad
Grote uitgaansgelegenheid past niet in kleinschalige binnenstad. Te veel overlast voor bewoners en
andere activiteiten.
Het aantal restaurants wordt beter was beneden de maat, eten op terras meer mogelijkheid geven
Het aantrekkelijker wordt om Oldenzaal te gaan bezoeken ook vanuit andere landen met wat hotels of
pensions of break en breakfast campings...
Het eventuele podium op de markt gebruikt wordt voor de Boeskool is lös, het Semper st. Joseph,
Oldenzaal muzikaal, "Oldenzaalse acts.
Het geen "mega" disco wordt. Realisatie hiervan kan beter op bv. industrie terrein.
Het gezellig en aantrekkelijk wordt om er uit te gaan en te eten
Het hotelaanbod groter en gevarieerder wordt
Het is van de eigenaar van Hotel ter Stege een heel goed initiatief om de doelgroep vanaf 12 jaar t/m
16 jaar een keer in de maand een limonade party disco te organiseren zonder alcohol
Het moet gewoon gezelliger worden meer activiteiten organiseren bv
Het restaurantaanbod laat in Oldenzaal flink te wensen over: meer variatie en vooral meer aanbod er
moet een plein en betere verbinding komen tussen de Markt en de trots van Oldenzaal: de
Plechelmus, bijvoorbeeld door VOLLEDIG rondom de kerk restaurants en wellicht winkels te bouwen.
Oldenzaal moet een grote gezellige en bondig horeca hart krijgen, meer dan het huidige plein.
Het stadstheater aantrekkelijker wordt voor jongeren.
Het theateraanbod uitgebreid wordt (meer bekende artiesten)
Het voor diverse leeftijdsgroepen aantrekkelijker wordt. Elke Oldenzaler zou zich aangetrokken moeten
voelen tot de markt/centrum.
Het wel in de weekenden ook voor ouderen mogelijk moet zijn om in het centrum vertier te vinden.
Dus niet alles voor jongeren
Horeca sluiten om 02.00 uur zoals in 't zuiden.
Horeca uitbaters kunnen zelf wel voor een bandje zorgen,zie je ook overal op vakantie.
Houd Oldenzaal tov Hengelo, Enschede en Almelo exclusiever. Ga voor een a-merk status en niet voor
meer van hetzelfde
I.p.v. concerten culinaire evenementen of sportevenementen
I.s.m. de Bond artiesten binnenhalen die zomers optreden op de Groote Markt. Terrassen vind ik
mogen. Openblijven tot later tijdstip.
Iets meer voor 50 plussers
Ik hoop dat er geen hangplekken komen.
Ik vind dat er in de hele regio een overleg moet komen om de sluitingstijd terug te brengen. Het
eerder gedane voorstel is prima, alleen dan gráag i/d héle regio
Ik zou het wel leuk vinden als Oldenzaal weer een bioscoop krijgt,maar ik denk dat de concurrentie
van met name Cinestar in Enschede te groot is.
Ik zou willen dat er meer gelegenheid komt om naar de wc te kunnen in de winkels mag je bijna
nergens naar de wc dit weerhoudt mij ervan om door de stad te slenteren.
In de bond gevarieerder filmaanbod! ook voor de jeugd!
In de hele regio de sluitingstijden worden vervroegd om drankmisbruik tegen te gaan.
In de zomer vaker een leuke band of dj op de markt
In het weekend geen fietsen
Is er een horeca nota?
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Is het mogelijk de kleur van de verlichting wat meer aan te passen wat meer romantisch ligt op de
markt.
Uitgaansgelegenheid wel hip / gevarieerd niet te groot / massaal
Je er uit kunt gaan zonder bang te moeten zijn voor criminaliteit.
Je moet meer biercafés en cafés in Oldenzaal hebben, tevens is er dan meer concurrentie.
Je voor de jeugd en ouderen het zo aantrekkelijk moet maken
Jeugd moet ook toekomst hebben in Oldenzaal. Dus uitgaansmogelijkheden en trendy cafés en
restaurants is nodig. Maar geen disco in de stad!, wel bij locatie industrieterrein.
Jongeren niet meer naar andere plaatsen uitgaan en hier meer mensen weer aantrekt dan Hengelo en
Duitsland.
Juist het niet hebben van grote uitgaansgelegenheid is goed. Je bent niet trendsetter (hoelang
immers) veel drankpubliek van buiten de stad problemen, en je bent afhankelijk van de willekeur van
horeca ondernemer!
Kloosterstraat meer parkeergelegenheid schuin op het plantsoen en voor fietsers
Live concerten op het Hulsbeek.
Live-concerten voor alle leeftijden, mag ook achtergrondmuziek zijn
Maak de Bond multifunctioneel met bijv. meer filmaanbod
Maar ook in het weekend een muzikant ed. live optredens van talenten uit Oldenzaal en omgeving.
Meer aan kinderen 0 t/m 16 jaar moet worden gedacht. Fiets i.p.v. auto's in de stad.
Meer activiteiten, sport/spel in centrum voor de jeugd (sinterklaas ed)
Meer activiteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar in b.v. de Bond
Meer buitenlandse restaurants en cafés van goede kwaliteit. Tevens meer buitenlandse winkels. Bv.
Toko's, groente en fair en levensmiddelen.
Meer controle en zwaardere sancties op vervuiling en vernieling; veel meer afvalbakken; weggooien
kauwgom bestraffen.
Meer daghappen, lunch cafés, eetcafés, samsam (Enschede) of Humprey's etc.
Meer eenheid van het terras meubilair
Meer gebruik maken van de Bond. We hoeven niet alles te bieden maar moeten ons door specifiek
aanbod onderscheiden. Liever een aantal goeie gelegenheden!
Meer gezellige muziek voor ouderen dus niet alleen disco enz. VB: Egerlander concerten
Meer kunst en cultuur.
Meer kunst in de etalages en openbare ruimten, Palthetuin en kerken
Meer met alle ruimte wordt gedaan zoals ze ook de ruimte bij de Boeskool gebruiken.
Meer muziek
Meer ondersteuning stadstheater
Meer parkeren in de binnenstad, een stadspark dus niet de hele stad vol pletteren met horeca en
lawaai!
Meer samenwerking horeca bij grote evenementen (dagjesmensen ook ontvangen)
Meer thema activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd.
Meer voor ouderen
Met een bioscoop niet tegen Enschede kunt opboksen. Dat je met traditionele inwoners te maken hebt
die graag naar bruine cafés gaan en die het liefst schnitzel, entrecote of varkenshaas eten. dat je
jezelf niet als Amsterdam of Enschede moet zien want op dat gebied liggen we gewoon 10 jaar achter
Met ter stege erbij heeft Oldenzaal levensgrote uitgaansgelegenheid op de markt
Misschien zou het een idee zijn om meer groen te hebben, zoals bijvoorbeeld in Enschede op de Oude
Markt
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Moet gezelliger qua sfeer.
Mogelijkheden voor uitgaan zonder alcohol voor jeugd vanaf 13/14 jaar
Mogelijkheid om voor jongeren uit te gaan tot 23.00/24.00 alcoholvrij (13 t/m 16 jaar).
Momenteel hebben wij op 20-30 dagen!!! activiteiten last van geluidsoverlast. Gedreun-Gebonk is tot
in de buitenwijken te horen!!! daarnaast in toenemende mate tuinfeesten tot 3 uur s' nachts
Mooie damesmode
Mooiere terrassen B: geen disco C:is al zo! E: bijv. in de Bond.
Muziek en vlaggen is feest!
Net zoals in Enschede meer muziek of andere soorten optredens in de stad!!!
Niet nog meer terras. Je niet kunt soms al niet meer met fiets of scootmobiel over de markt.
Oldenzaal 2 keer een grote kermis moet hebben en niet 1 grote en een kleine (betaalbaar)
Oldenzaal culinair weer oppakken in tenten op de markt.
Oldenzaal doet daar al erg veel in. Positief bedoeld.
Oldenzaal dringend behoefte heeft aan hotels.
Oldenzaal een 2e hands boekenzaak krijgt, en een gameshop.
Oldenzaal een hardrock café krijgt.
Oldenzaal geen wereldstad hoef te worden.
Oldenzaal heeft dringend behoefte aan een uitgangscentrum voor de jongere jeugd, zoals vroeger
"Het stoplicht
Oldenzaal is een grote stad en moet belangrijke uitgaansstad worden van noord oost Twente
Oldenzaal mag wel een compleet aanbod hebben, maar dat hoeft niet allemaal in het centrum.
Oldenzaal meer dat de jeugd. disco/leuke cafés
Oldenzaal meer hoogwaardige restaurant krijgt (op dit moment te weinig keuze, er is er maar in de
top 500 bijvoorbeeld) - in de 30+ leeftijd heeft dat een heel aantrekkende kracht.
Oldenzaal 'n groot en trendvolgend uitgaansgelegenheid krijgt valk BUITEN 't centrum krijgt
Oldenzaal voor oud en jong aantrekkelijk wordt/blijft.
Oldenzaal wel een disco en dansgelegenheid moet hebben voor de jeugd, maar op het industrieterrein
of aan de rand van de stad. In de binnenstad horen restaurants en bruine c.q. trendy cafés e.d.
terrassen.
Oldenzaal wel 'n disco en dansgelegenheid MOET hebben voor de jeugd, maar op het industrieterrein
of aan de rand v.d. stad. In de binnenstad horen restaurants en bruine c.g. trendy cafés en terrassen
Oldenzaal zijn voorziening goed afstemt met de andere gemeenten zodat er in Twente een
evenwichtig aanbod ontstaat
Ook leuke muziek voor senioren
Ook minder validen horecazaken binnen kunnen gaan
Ook vooral het historisch aangezicht moet worden behouden of eventueel verbeterd.
Ook zorg dragen voor uitgaansgelegenheid voor 30/40+ Tevens meer activiteiten / braderie en op
feestdagen.
Op de plaats van Brinkman reizen een uitgaan gelegenheid als Merlijn in Hengelo.
Open lucht zwembad open lucht theater
Openbare toiletten ondergronds en zo spoedig mogelijk een garage ook ondergronds
Openbare toiletten ondergronds.
Plaats eens een muziektent op de markt. En laat de marktsteen vrij op zaterdagmorgen. Wat moet ik
vertellen als hij volgepakt is.
Podium op de Ganzenmarkt. Open lucht zwembad+zonneweide
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Podium voor concerten en minder voor keiharde rockmuziek in verband met omwonenden.
Prachtig uitgebreider buitenzwembad
Reisbureaus en winkels van de markt verdwijnen
Rond kerst een ijsbaan met kraampjes. op zondagen meer evenementen; de stad is dan niet levendig.
Rondom de Plechelmuskerk terrassen en horeca uitgebreid worden (terrassen kun je verwarmen)
Sluitingstijd cafés om ongeveer 12.00 uur, soeprestaurantjes toestaan
Sluitingstijd van horeca 2.00 uur s' nachts
Sluitingstijden aangepast worden naar 02.00
Sluitingstijden terug naar 2.00 uur.
Snooker en poolcentrum
Stadstheater de Bond ???
Tapas restaurant. Eenvoudig, goedkoop en apart eten. Bijv. pannenkoek hapjes, wraps enz.
Taxi standplaats op het Plechelmusplein of Ganzemarkt
Toelichting op C: ik mis een middenweg van de cafetaria's en de dure restaurants.
Trendvolgende uitgaansgelegenheid buiten het centrum schaatsgelegenheid de winterdag
Trendy uitgaansgelegenheid voor de jeugd aan de rand van de stad met busvervoer vanaf het
centrum. Culinaire route van bijv. streek gebonden producten.
U scherpt de tegenstelling jong / oud te sterk aan
Uitgaan (bioscoop, restaurant) moet betaalbaar worden. Het moet niet zo zijn dat de eigenaar de huur
zo hoog moet betalen aan WBO en dat ze dit bij de klant berekend.
Uitgaan betaalbaar blijft/wordt. Maar ik heb geen idee hoe u daar als gemeente invloed op kunt
uitoefenen.
Uitgaan geconcentreerd blijft op de Groote markt
Uitgaan leuk moet zijn en op normale tijdstippen. Dus om 1.00 sluiten.
Uitgaan voor jongeren is in de huidige situatie al erg goed. Er moet geen overlast worden veroorzaakt.
En met de kroegjes maakt een ieder zijn eigen keus! Behouden dus, evt uitbreiden!
Uitgaansgelegenheid te hebben
Uitgaansleven moet eerder beginnen. B.v. door happy houre invoeren. Dus eerder beginnen en eerder
sluiten. Nu drinken ze in tot 0.45 en gaan uit tot 5 uur!
Uitgaanswereld te veel op jeugd gericht voor senioren geen aanbod
Van de bioscoop vind ik heel erg waar en ook ver uit het belangrijkste.
Van onze pleinen en winkelstraten door parkeergarages boven of ondergronds aan te leggen en deze
tegen kostprijs te exploiteren.
Vandalisme meer bestreden wordt.
Variatie
Variatie belangrijker dan 'trendvolgend'
Variatie in restaurants in stijl, niveau en prijs
Variaties in buitenlandse restaurants
Vegetarisch restaurant zou erg fijn zijn
Verbetering horeca zelf voor de kosten opdraaien
Verlichting afstemmen!
Verwarmde terrassen
Volgens mij heeft het centrum genoeg restaurants, volgens mij wel voor elk wat wils. een disco hoeft
van mij n iet in het centrum maar zou er wel moeten zijn in Oldenzaal!
Voor een bioscoop kan men in de Bond terecht
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Voor een grote disco is een stadscentrum niet geschikt.
Voor elk wat wils lijkt me van belang. Vind bv. de alcoholvrije disco van de ter Steege een perfecte
set.
Voor jong en oud diverse concerten of livemuziek wordt georganiseerd. Klassiek en modern
Vooral E en doe er dan direct een coffeeshop bij, dat trekt nog meer mensen!
Vraag E erg belangrijk is. En er voor de jeugd een discotheek moet komen
We eigen talenten een kans geven om op te treden.
We hebben de Bond.
We hebben nog behoefte aan een echte "conditorei" met koffie én héél veel soorten gebak, lekker op
een terrasje zitten!!
We hoeven geen grote disco maar wel de prijzen terugdringen
WEL DISCO maar niet in centrum!
Wel een disco aan de rand van Oldenzaal vanwege overlast, nachtelijk uitgaan voegt niets aan
Oldenzaal toe.
Wel een uitgaansgelegenheid maar niet in de binnenstad.
Wel grote uitgaansleven maar niet in de binnenstad.
Winterterrassen
Wordt er aan leeftijden gedacht. Ook muziek zonder geschreeuw en veel te harde muziek? Een
bioscoop kan ziek niet bedruipen.
Ze eerder uit kunnen gaan en vroeger sluiten (minder overlast) plm 21.00 - 14.00
Weker bioscoop terug.
Wijn cafés voldoende, een disco hoort er niet café dansant is heel wat anders, gezelligheid voor
iedereen is het belangrijkste doel
Zomers zeker live muziek
Zorg dat de stad schoon is na evenementen. 4 weken na carnaval nog overal rommel!!
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4. FUNSHOPPING
Oldenzaal zou een meer gevarieerd winkelaanbod kunnen hebben dat zich onderscheidt van andere
winkelsteden. Het winkelaanbod zou ook meer op het karakter van de oude binnenstad afgestemd
kunnen zijn, met als basis de Deurningerstraat, Steenstraat, Grootestraat, Bisschopstraat, De Driehoek
en In den Vijfhoek.
Stelling 4a: Alle winkelstraten en de twee winkelcentra zouden één bij elkaar horend
geheel moeten vormen met een Oldenzaals karakter.

4a

15%

4%

Eens
Oneens
Onbekend

81%
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Stelling 4b: De leegstand in In den Vijfhoek is een reden om (een deel van) het
winkelcentrum te slopen en te vervangen door kleine straatjes met
winkels en woningen.

4b

4%
24%
Eens
Oneens
Onbekend
72%

Stelling 4c: Ik vind het een goed idee dat (een deel) van In den Vijfhoek wordt
bestemd voor beginnende winkeliers, die lagere huur betalen …

4c

3%
21%
Eens
Oneens
Onbekend
76%
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Stelling 4d: Ik vind het een goed idee dat de binnenstad veel kleine en exclusieve
winkels heeft met een verrassend aanbod, ook wel funshopping
genoemd …

4d

4%
18%
Eens
Oneens
Onbekend
78%

Stelling 4e: Ik vind het een goed idee dat de gevels in de winkelstraten worden
opgeknapt/verfraaid met daarna minder reclame …

4e

11%

3%

Eens
Oneens
Onbekend

86%
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Stelling 4f: Ik vind het een goed idee dat het winkelaanbod duidelijk anders is
dan in Hengelo en Enschede …

4f

4%
25%
Eens
Oneens
Onbekend
71%

Stelling 4g: Ik vind het een goed idee dat de Nagelstraat een leuker aanzien krijgt,
bijvoorbeeld met vitrines …

4g

10%

4%

Eens
Oneens
Onbekend
86%
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Stelling 4h: Ik vind het een goed idee dat het elke eerste zondag van de maand
koopzondag is in Oldenzaal …

4h

4%
36%
Eens
Oneens
Onbekend
60%

Stelling 4i: Ik vind het een goed idee dat …
(zie vragen 4) Waarom geen Nederlands woord?! Onze taal is zo mooi!
* ad C; dit idee is utopie zolang je niet de eigenaar bent. * zie eveneens de aantekeningen bij 2
2 of 3 koopzondagen per jaar voor de grote feestdagen b.v. meer dan voldoende zijn
4f. Is dit mogelijk?
Aanbod hetzelfde is als Hengelo en Enschede plus wat extra, zie antwoord c en d
Aanbod voor jongeren naar mijn mening niet erg goed en veelal wat 'oubollig' uitwijken naar elders is
het gevolg
Al die lelijke nepgevels van winkels verdwijnen
Alle bovenstaande!
Alle winkels tot 20.00 uur open (door de week) Geen koopavond meer.
Alleen maar exclusiviteit jaagt de gewone winkelende Oldenzaler weg. Juist een gevarieerd aanbod
trekt zowel mensen van buiten als de stadbewoner naar de binnenstad. Vaker een thema waar alle
winkeliers aan meedoen. bv. poezie in de etalages.
Alles is een kwestie van vroeger aanbod.
Andere zondag van de maand koopzondag. Ook winkels als Action, H&M, C&A en V&D
Antwoord A: Zie voorbeeld Nordhorn.
B = goed plan
B: in deze enquête is opgenomen. Geweldig idee dat ik zelf ook al vaak heb geopperd.
B: postkantoor er bij trekken C. Startende winkeliers elders beter
B: dan houd de vierkante meter betaalbaar voor de uitbater
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B: lastig om huidige bouw aantrekkelijker te maken F: kleinschalige is aantrekkelijker H: in ieder geval
iets vaker.
B: stelling zeer goed idee, is nu al aan het verpauperen dus snel iets aan doen
Belangrijk om Oldenzaal aantrekkelijker te maken voor jonge ondernemers
Bepaalde winkels trekpleisters zijn voor toeristen. Net zoals La Cuisine in Tubbergen.
Beperkte koopzondagen, gewoon andere leuke en gezellige dingen op zondag in de stad!
Bereikbaarheid en toegankelijkheid is vereiste voor 't hele winkelgebeuren
Bij F. Exclusief en duur?! Op zondag winkelen is geestelijke armoede!
Bij het herstel van het oude stratenpatroon moeten ook de gevels in oude staat hersteld worden
Bij vraag C. oneens wat anders valse concurrentie. Er is een redelijk aanbod in de winkels. Zorg voor
niet meer landelijke ketens
Bioscoop in de Driehoek of Vijfhoek.
Bisschopstraat toegang voor horeca, winkels naar overige straten.
Bourgondisch karakter kan thema zijn met trekkers als La cuisine, Twents Wijnhuis etc.
C: presendent scheppen?
Communicatie en PR en de openingstijden beter afstemmen!
D: denk vooral aan kunstenaars en ateliers
Dat (grote) supermarkten moeten verdwijnen uit de binnenstad (Franse oplossing).
Dat bij speciale open dagen álle winkels open zijn, niet maar een paar.
Dat de Vijfhoek woningen erboven erg verouderen en smerig aanzien. Huren van winkels veel te hoog
voor zelfstandigen, ook in de Driehoek.
Dat de Expo weer terugkomt
Dat de grotere winkels naar de rand v/d stad met ruime parkeerplaatsen bv. zoals een
meubelboulevard voor andere winkels
Dat de huur van de Vijfhoek omlaag gaat om zo meer winkelketens aan te trekken
Dat de kerstversiering bedoeld is voor kersttijd en niet voor Pasen. Slordig.
Dat de klantvriendelijkheid in de winkels nogal te wensen overlaat (de goede niet tena gesproken)
Dat de koopzondagen worden afgeschaft.
Dat de parkeerkelder wordt gebruikt door de werknemers van de Driehoek zodat de parkeerplaatsen
in de omliggende straten voor de bewoners blijven behouden.
Dat de Vijfhoek woningen erboven erg verouderd en smerig aanzien. Huren van winkels veel te hoog
voor zelfstandigen, ook in de Driehoek
Dat de Vijfhoek wordt opgeknapt, niet meer al die 'goedkope' winkels (bv outlet etc!!) en dat
leegstand van de winkels in de Vijfhoek en de Driehoek moet worden tegengegaan. Oogt erg
armoedig, ongezellig zo!
Dat de winkeliers eensgezind zijn over opening op zondag.
Dat er betere verlichting komt, er zijn nu veel donkere plekken "markt" en Bisschopstraat
Dat er dus minder nationale winkellieden zijn (niet meer dan nu!)
Dat er een openbaar toilet is
Dat er eenheid is bij het ophouden van winkels bij feestdagen zoals met koninginnendag. etc.
Dat er meer beelden komen
Dat er meer bekende winkels moeten komen. Zoals Score e.d.
Dat er meer winkels in Oldenzaal komen die voor het hele gezin in trek zijn zoals H&M etc.
Dat er meer winkels komen met goede merken + dat ‘
de Boeskool is los’geen rommelmarkt moet zijn
voor winkeliers die de prut van 5 jaar geleden buiten zetten maar fatsoenlijk spul er neer zetten.
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Dat er minder vrachtverkeer in de binnenstad komt
Dat er minder winkels komen zoals Wibra, Zeeman enz. maar meer winkels als H&M, Sting en Zara.
Dat er ook kunstateliers komen, dat mis ik hier
Dat er voor de supermarkten de mogelijkheid wordt geboden om buiten het centrum een hele grote
locatie in te vullen b.v. Albert Heijn
Dat het aanzicht van de winkels in de "oude" stijl blijft dus typisch Oldenzaals
Dat het gemeentehuis aangepast wordt, dit gebouw past totaal niet bij de omgeving
Dat het huidige stadhuis zo snel mogelijk naar het industrieterrein verhuizen moet, daar zou dit
gebouw passen.
Dat het winkelaanbod gevarieerder en wat meer trendy wordt (vooral de kleding is erg oubollig)
Dat in de Nagelstraat regelmatig de gevels van de bovenwoningen gereinigd worden. Op dit moment
lijkt het een achterbuurt
Dat je een beetje het Ootmarsum idee krijgt. Geweldig aantrekkelijk voor toerisme ook
Dat koopzondagen worden afgeschaft.
Dat shoppen in Oldenzaal uniek is
Dat we ook eens een winkel krijgen zoals H&M. Houd het winkelpubliek zoveel mogelijk hier.
De (lege) straten zoals Nagelstraat zover mogelijk wordt opgevrolijkt met de kleine funshopwinkels.
Dit maakt de entree naar het centrum een stuk gezelliger.
De bestrating in de winkelstraten renoveren.
De exclusieve winkels wel betaalbaar blijven, anders gaan we nog allemaal naar Enschede.
De gemeente druk moet uitoefenen op de exploitatie maatsch. om leegstand tegen te gaan.
De gevels in de binnenstad ook op elkaar laten sluiten, nu zitten er nog vaak lelijke gevels tussen.
De grote en trendvolgende uitgaansgelegenheid hoeft voor mij niet in de perse in de binnenstad; wel
ergens waar het makkelijk bereikbaar is
De hele Vijfhoek afbreken.
De hele Vijfhoek slopen, winkels genoeg, meer groen, park met banken daarvoor
De huurprijzen van de winkels verlaagd worden voor kleine ondernemers.
De koopzondagen worden afgeschaft of hooguit 2x per jaar koopzondag.
De koopzondagen zoveel mogelijk worden beperkt. Door de week is er ruimte genoeg voor het
aanschaffen van non-food producten. Waarom moet dat op zondag? Elke euro kan maar één maal
worden uitgegeven en de winkelier hoeft zijn personeel niet het "dure" zondagstarief te betalen.
De Kortestraat een winkelstraat wordt, zodat de Deurningerstraat en de Steenstraat wat meer
betrokken wordt bij het winkelende publiek. Betere rondgang.
De leegstaande winkels in ieder geval netjes worden achtergelaten. Bij voorkeur leuke boarding
ervoor
De leegstand in de Vijfhoek zsm opvullen
De leegstand verdwijnt
De Molenstraat zeker bij ons stadshart hoort!
De Oldenzalers en met name de toeristen willen door smalle straatjes slenteren met leuke winkeltjes,
en daarna een terasje of een gezellig cafétje pikken.
De reclameborden en andere uitstallingen voor de winkels, die nu de stoep blokkeren, worden
verwijderd. Het maakt dat de binnenstad er nu rommelig uitziet en het is nog gevaarlijk ook, omdat
voetgangers midden op straat moeten lopen tussen de fietsers.
De routing goed moet zijn en beter aangegeven. Idee: Als men Oldenzaal cultureel wil ontdekken kan
dit goed met een routebeschrijving en luisterband (tom tom). Dit is leuk voor fietsers en wandelaars.
De vervanging van de Vijfhoek niet geheel moderne nieuwbouw wordt
De Vijfhoek afbreken en leuke kleine straatjes ervoor in de plaats
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De Vijfhoek blijft bestaan als overdekt winkelcentrum, met overdekte verbinding naar de Driehoek. De
Vijfhoek dient wel gemoderniseerd te worden; het ruimtelijk effect is nu te beklemmend. Dit vergt
een zeer ingrijpende bouwtechnische aanpassing, waarbij ruimte boven de Vijfhoek opgeofferd dient
te worden aan een betere ruimtelijke uitstraling.
De Vijfhoek geheel slopen incl. postkantoor etc. woonhuizen boven de winkels bewonen!
De Vijfhoek gemoderniseerd wordt met inderdaad exclusieve winkeltjes
De Vijfhoek gesloopt wordt.
De Vijfhoek in z'n geheel moet worden gesloopt. Alles moet weer in ere worden hersteld. De Driehoek
heeft de functie van De Vijfhoek overgenomen. Deze laatste ziet er verpauperd uit en heeft absoluut
geen toegevoegde waarde meer voor Oldenzaal. Sterker nog, het haalt de representativiteit van
Oldenzaal omlaag.
De Vijfhoek is een totale mislukking. Vervangen door laagbouw huizen en winkels in oude stijl heeft
een veel grotere aantrekkingskracht.
De Vijfhoek slopen en hiervoor winkels/woonhuizen bouwen in een oud stadspatroon
De Vijfhoek vind ik nu echt een pissonant in het centrum
De waar moet betaalbaar blijven. Huren moeten terugverdiend worden door de klanten.
De winkels allemaal om 9 uur opengaan.
De winkel sluitingstijden gelijk zijn. Dat de Driehoek niet afwijkt met de rest van het centrum.
De zaterdagmarkt gecombineerd wordt met kraampjes met oude ambachten en kunst (zoals tijdens
de Boeskool is Löss) om onderscheidend te zijn van andere zaterdagmarkten.
De Vijfhoek renoveren. Vooral veel daglicht in de gangen brengen (lichtkoepels)
Driehoek en Vijfhoek minder huur.
Duidelijker openingstijden voor de winkels.
Een deel van de leegstaande winkels buiten de Vijfhoek om, wordt bestemd voor beginnende
winkeliers die lagere huur betalen. De Vijfhoek kan deels worden afgebroken.
Een gevarieerd aanbod van winkels van goedkoop tot duur. Oldenzaal mist nu vooral het midden
segment
Een H&M.
Een oud (winkel)pand heeft meer charme dan een vierkante doos.
Een outlet zoals in Roermond nabij het centrum (Gelderman) zou hier in deze regio niet misstaan.
Een winkelgevel zoals op de impressie van de Nagelstraat is zinloos! Etalages werken wel.
Eigenheid is van belang, niet alleen commercie
Eindelijk goede voorstellen! Ik mis wel de toegankelijkheid, de straten moeten opgeknapt worden,
niet alleen de gevels!
Elke eerste van de maand een koopzondag is belachelijk. Nu is in Oldenzaal door de week al niets te
doen. Dan moeten wij ook op zondag nog werken. De mensen hebben genoeg tijd daarvoor. De
openings- en sluitingstijden moeten het zelfde zijn door de week. ‘
s Morgens om half tien en
‘
s middags om half zes is Oldenzaal een spookstad.
Elke maand een koopzondag vind ik teveel.
Enschede heeft ook al de 1e van de maand. Beter zou zijn elke week een andere stad koopzondag.
Dus niet tegelijk.
Er aanpassingen komen aan de Driehoek. Misschien kan die (deels) een andere bestemming krijgen.
Teveel winkels concurreren elkaar weg. Meer variatie is wel een goed idee, maar juist kleine winkels
die je niet overal ziet kunnen een hoge huur niet opbrengen. De Vijfhoek past eigenlijk beter in het
Oldenzaalse straatbeeld dan de Driehoek, is ook echt anders dan in de rest van Nederland (kleiner,
gezelliger). Geen overdekt winkelcentrum en zoveel mogelijk het oude stadsbeeld herstellen is ook
een idee. Dat zou Oldenzaal echt uniek maken.
Er acties komen om ook mensen uit andere plaatsen naar Oldenzaal te "lokken" bijv. ladies night.
Er buiten Oldenzaal in het randgebied een aantal grote supermarkten komen.
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Er een creativiteitswinkel in Oldenzaal terug komt waar je veel diverse spullen kunt kopen. Er een
kortingspas komt voor alle winkels in Oldenzaal voor alle inwoners (& mensen van buiten Oldenzaal
kunnen zo'n pas kopen).
Er een groot winkelbedrijf als C&A of V&D bij komt.
Er een H&M in de stad wordt gevestigd.
Er een H&M komt + Esprit + Mexx + WE
Er een H&M komt, exclusieve winkels zijn vaak duur!
Er een H&M naar Oldenzaal komt!
Er een winkelaanbod komt met plaatselijke ondernemers
Er eenheid komt in de naamborden van de winkels zoals bijvoorbeeld leuke uithangbordjes
Er eens goed moet worden nagedacht om een samenwerking tussen Driehoek / Vijfhoek tot stand te
helpen.
Er elke eerste zondag van de maand zowel in de Drie- als in de Vijfhoek "ALTERNATIEVE'' kraampjes
komen (zowel voor verkoop als demonstratie)
Er huidige panden blijven behouden.
Er iets aan de schrikbarende huren wordt gedaan! En dat we geen 30 telefoonshops nodig hebben in
Oldenzaal
Er in de zomer meer koopzondagen zijn en in de winter minder
Er meer bekende winkels bijkomen. Bijv. Etos, H&M, V&D etc..
Er meer bekende zaken in Oldenzaal komen. Bijv. V&D en C&A.
Er meer boetieks mogen komen en huish. artikelen / luxe cadeauwinkels.
Er meer eenheid in openingstijden zou moeten komen, tevens duidelijkheid op de feestdagen
Er meer exclusieve artikelen worden verkocht en niet alleen winkelketens geopend worden
Er meer grote winkels bijkomen voor o.a. verkoop van kleding
Er meer grote winkels komen bijv. H&M, V&D, Action, enz.
Er meer grotere concerns komen zoals C&A en H&M ed, bijv. in de oude Edah
Er meer kledingaanbod komt ipv al die telefoonzaken of opticiens. Nog een andere drogist erbij
Er meer openbare toiletten komen.
Er meer overleg is met winkeliers onderling.
Er meer plaatselijke winkeliers komen en meer variatie, dus niet alleen winkels van woondecoraties.
Er meer ruimte komt voor kunst (wisselende collecties) in de stad. Ook bij funshoppen is behoefte
aan zitruimte waarbij je niet consumpties hoeft af te nemen ("bancs publics"). Het winkelaanbod mag
ook wel wat specialer: meer speciaalzaken, minder focus op ketens. En waar blijft de SurinaamsIndische toko?
Er meer variatie in winkels moet komen, nu is er teveel 'kleding' in Oldenzaal.
Er meer variatie komt in het winkelaanbod. Niet 5 cadeau winkels dezelfde stijl maar ook "aparte"
winkels bijv. Oil and Vinegar
Er meer variatie komt in het winkelaanbod, leuke kleine snuffelwinkeltjes en daarbij de authenticiteit
van de panden behouden.
Er meer winkels komen met originele producten en niet zoveel schoenen en kledingwinkels
Er moet een winkel komen als trekker, bijv. C&A, H&M of V&D
Er moet ook plek zin voor Action of Schlecker en niet 4 woonwinkels. Mensen met een kleine beurs
consumeren ook.
Er moeten betaalbare grote winkels blijven, denk ook aan de mensen met een kleine beurs, die nu
naar andere steden gaan.
Er niet alleen luxe cadeau en kledingwinkels zijn, maar ook een groot aanbod voor de gewone
boodschappen.
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Er ook een V&D komt dat trekt mensen aan. Of een C&A
Er ook genoeg ruimte blijft voor het "gewone" aanbod van winkels
Er ook kunstateliers komen, dat mis ik hier.
Er ook met ondernemers gepraat moet worden
Er sowieso vaker en langere koopdagen zijn, leve de 24 uurs economie
Er veel moet gebeuren is zeker!
Er wat winkels bijkomen die ook in de grote steden zijn en veel klanten aantrekken.
Er wel een C&A, V&D of een Bijenkorf mag komen. Oldenzaal is hier groot genoeg voor. En dan het
liefst in de Vijfhoek, dan is het leegstand probleem ook opgelost.
Er zijn al teveel koopzondagen
Er zijn meer straten dan alleen Nagelstraat, bijv. Waag- en Boterstraat
Er zijn te veel koopzondagen.
Evt. meer horeca tussen de winkels met terrassen en de gevels als het nodig is in de oude staat
terugbrengen of aan deze eisen laten voldoen
Exclusieve winkels wil niet per definitie zeggen, duurdere winkels. Oldenzaal hoeft geen Ootmarsum
te worden!!
Exclusiviteit kan door de gemiddelde Oldenzaler toch vaak niet betaald worden dus niet teveel
exclusieve winkels
Extra kosten voor kleine ondernemers, die gaan snel weer weg. Mensen moeten leren anders om te
gaan met hun vrije tijd en niet uit verveling lopen te leuren in de winkels. Verkoop stijgt niet in
verhouding met kosten.
F. evt. paar grote ketens.
F: je hebt enkele trekkers nodig. Op de zondagen andere zaken organiseren, dan weer een
koopzondag.
Fietsverkeer in genoemd gebied verbieden na 1 uur en op koopavonden.
Funshoppen is prima, maar niet op zondag!
G: lastige jongeren cq. bewoners v/d balkons af in de Nagelstraat in den Vijfhoek.
G: Opleuken met veel groen (poort idee). Neem eens een kijkje in collega-hanzestad Deventer
(Bergkwartier)
Geen enkele koopzondag. Dat is grote nul. Geld geef je maar 1 keer uit. Dit kan door de week
Geen fietsen in de Grotestraat + Deurningerstraat. Voetgangers hebben géén ruimte op de trottoirs!
Geen funshopping maar: - H&M - Only - Identity - Pieces - Axi schoenen - Six
Geen koopzondag maar wel andere evenementen op de markt op zondag bijv. live concerten
Geen koopzondag meer, is rustdag voor de winkeliers.
Geen koopzondag.
Gehele Vijfhoek slopen. Nieuwe straten, parkachtig met sociale voorzieningen o.a. museum
Gehele Vijfhoek slopen. En bijv. een hotel bouwen. Á la de Kroon.
Gevaar van leegstand winkels is altijd aanwezig dan groter probleem.
Gevels in oude staat terug brengen
Gevels winkelstraten in zijn algemeenheid goed. Luchtreclame past bij stedelijk karakter
Gezellig en minder leegstand van panden.
Gezelligheid moet voorop staan
Goed winkelaanbod bijv. H&M en V&D
Goede parkeergarages zodat je auto's niet meer ziet.
Gratis parkeren op dinsdag, woensdag en donderdag.
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Gratis parkeren, duidelijk signaal dat Oldenzaal anders is dan andere steden C: promoot ambachtelijk
en creatieve ondernemers
Groenvoorziening boven op de Vijfhoek en op de Ganzenmarkt. Met funshopping onderscheidt
Oldenzaal zich niet van andere steden, in tegendeel.
Grote publiektrekkers zijn: Outlet store's. Bijv. vanuit DL kent iedereen Street One aan de
Ootmarsumsestraat of Miss Etam in den Vijfhoek.
Groter en gevarieerd aanbod in winkels, voor alle leeftijden en maatssch. klassen
Grotere disco niet in het centrum maar aan de rand
Grotere zaken kunnen uitwijken naar het industrieterrein
H&M + Bijenkorf naar Oldenzaal!
H&M + Zara
H: wel een zondag in de maand , maar anders dan in Enschede/Hengelo. Dit trekt meer mensen aan.
Heel belangrijk dat er een einde komt om de fietsenstalling aan de Nagelstraat als urinoir te
gebruiken
Het "oude beeld" van de wijk de Vijfhoek weer terugkomt.
Het aanbod van de winkels is beneden peil. Teveel winkels die je in elke stad vindt.
Het aanbod winkels moet drastisch veranderen. Weg met al die zogenaamde kadoshops! Veel meer
modewinkels voor middensegment + jeugd/tieners
Het beter beloopbaar wordt. Geen obstakels en reclame borden. Bestrating.
Het bezichtigen van kerken open is ook hele kleine kerk. 2e hands winkeltje etc..
Het blinderen van grote winkelruiten bijv. bij Tassche (zwarte ruiten verboden moeten worden.)
Het gehele centrum vanaf 10.00 uur geheel auto-, scooter-en brommervrij moet zijn. Verder dat de
scootmobiles stapvoets moeten rijden, deze mensen denken dat ze alle rechten hebben en rijden je
gewoon van de sokken. Maak er een wandelpromonade van, dus ook geen fietsers.
Het hele stadserf fiets- en autovrij maken
Het is prima dat we ons onderscheiden van de omliggende plaatsen. Oldenzaal is in zijn grote
aantrekkelijk veelzijdig.
Het kinderboeken museum er moet komen!!
Het niet een stad wordt voor beperkt publiek maar betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.
Het niet hebben warenhuis (C&A of V&D) wordt door velen als een gemis ervaren
Het ontbreekt nogal aan fietsenstallingen in het centrum.
Het oude beeld van kleine straten en variable winkels lijkt mij een goed idee.
Het personeel moet werken, de ondernemer zit mooi thuis en denkt dat klootjesvolk maakt ons mooi
rijk.
Het stadhuis moet een andere bijpassende gevel krijgen (Plechelmus!)
Het terug plaatsen van de voorgevel. De Gouden Leeuw i.p.v. het lelijke aanzicht v.d Vijfhoek nu in de
Grootestraat.
Het winkel aanbod niet perse anders hoeft te zijn maar niet zoals nu. Teveel v/h zelfde. Huurprijzen
niet veel!!
Het winkelaanbod uitstekend is. En het is niet van belang dat de Drie- en Vijfhoek met alle
winkelstraten 1 geheel vormen maar een eigen identiteit met een goede uitstraling
Het winkelaanbod wordt gedomineerd door saaie, landelijke ketens zonder enige uitstraling/allure
Het zou prettig zijn als de gehele binnenstad mee doet met koopzondag en niet alleen de Driehoek
Hier moet C&A komen, een euroshop, een echte boerenwinkel! Bristel, leuke betaalbare winkels
Hobbyzaakje.
Hofstraat betrekken bij winkellint door winkels in den Vijfhoek aan achterzijde open te gooien
Hoogste tijd om de Vijfhoek te vernieuwen, desnoods afbreken.
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Horend bij een oude stad, ook antiek en andere winkels zijn dan kleding en woondecoratiewinkels
Huren niet goedkoper in bep. straten, stimuleer overal gevarieerd aanbod
Huren veel te hoog, winkelcentrum kan gezelliger gemaakt worden
Huurprijzen van winkel panden überhaupt lager worden.
Iedereen heeft recht op een vrije zondag.
Ik hoop dat in de winkelstraat het Nederlands weer terug komt
Ik op 4 geen antwoord wens te geven. We wonen toch niet in Engeland. Bij een Nederlandse
vraagstelling zijn veel leuke antwoorden mogelijk.
Ik vind het belangrijk dat de Groote Markt wordt aangepast + tuin shopping op de 2e plaats.
Ik waarschijnlijk veel vrouwen voor de benen schop als ik zeg dat er minder aandacht aan de
mode/kleding winkels moet worden geschonken zodat er inderdaad meer variatie komt.
Ik zou graag willen dat het vooral unieke winkels zijn zoals we "Zus en Zo" hadden. Geen grote
ketens
Ik zou het wel heel gaaf vinden als een deel van de Vijfhoek wordt gesloopt en vervolgens weer
wordt opgebouwd in de stijl van de Vijfhoek in de jaren vijftig en zestig, met daarbij genoeg ruimte
voor kleine winkeltjes en kleine ondernemers.
In de gordel rondom het centrum moet op de zaterdag en koopzondag vrij parkeren komen
In de Vijfhoek geheel gesloopt wordt, om zodoende plaats te maken voor grachtenpanden. Zo krijgt
Oldenzaal zijn Hanzestad karakter nog meer terug en komt eea meer tot zijn recht
In den Vijfhoek opknappen met een variëteit aan winkeltjes, geen grote ketens.
In den Vijfhoek weer zichtbaar wordt. Ideeën goed maar moet wel betaalbaar blijven.
In den Vijfhoek zsm afbreken! Gemeentehuis aanpassen aan de omgeving! "Rotzooi "afbreken!
Integratie met "kleinvermaak" gebeuren, muziek, acts alsmede stilte hoekjes.
Ipv Vijfhoek straatjes met leuke geveltjes en galerieën, zoals Ootmarsum. Onder de Parel leuke
winkels, dit meer bij het centrum betrekken.
Is er een detailhandelsnota?
Ivm met bereikbaarheid van centrum moet de fietsentunnel in de richting van Vondersweide minder
steil gemaakt worden, is te gevaarlijk voor ouderen!
Er eventueel in de Nagelstraat mogelijkheden moeten komen voor kleinere eetcafés etc.
Je je als eenheid moet presenteren naar de consument, liever 4 koopzondagen en iedereen open.
Je met plezier je inkopen doet in Oldenzaal, omdat het alles in z'n winkels heeft.
Je moet oppassen dat de stad niet over bewinkeld wordt
Kledingzaken voor jongeren en 50+ tot 60 jaar
Kleine zelfstandige krijgt het steeds moeilijker in deze tijd.
kleinere winkels in oude straatjes zoals in Deventer.
Kloosterstraat dagwinkels H: alleen mee eens als de rest ook positief doorgaat zodat aantrekkelijk is
om Oldenzaal te bezoeken. B en C combineren
Koop-, zon- of feestdagen zouden samen moeten gaan met bijvoorbeeld Koninginnedag en 6
bepaalde dagen is voldoende.
Koopavond afschaffen en aangepaste openingstijden bijv. 11.00 uur tot 20.00 uur. s' Morgens is de
stad uitgestorven
Koopavond op donderdagavond wordt gehouden. Op vrijdagavond is het nooit druk (genoeg)
Koopzondag alleen op "speciale dagen" en inderdaad meer respect voor Vijfhoek van weleer; dus
terugdraaien!
Koopzondag is een goed idee. En dit iedere maand. Opmerking: te veel interieur zaakjes in de
binnenstad.
Koopzondag niet nodig. De winkeliers moeten een vrije zondag hebben
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Koopzondagen volledig worden afgeschaft. Daag de mensen eens uit om hun verveling op een andere
wijze te doorbreken dan dat geslenter door de winkels. Koopzondagen benadrukken ook de grote
sociaal-economische ongelijkheid in de maatschappij. Er is werkelijk tijd zat over om te winkelen.
Koopzondagen zijn er genoeg
Kruidvat, Blokker etc. moeten meedoen met de winkeliersverenigingen.
Leegstaan zo snel mogelijk opvullen, maar niet allemaal kledingwinkels
Leegstand opheffen door lage huren. Meer grote ketenwinkels, koopzondagen anders plannen dan in
Enschede
Leukere winkeltjes en evt een H&M. Grotere winkels hoeven we niet naar E'de.
Low-budget winkels a la Vogele, Takko etc. weg uit centrum. Leuke boetiekjes met hippe betaalbare
kleding
Maak boven hoofdingang Vijfhoek een stadshotel en daaronder een garage dan is de rotzooi
daarboven ook weg.
Maak de huren in de Vijfhoek goedkoper.
Maak de huur betaalbaar, dan trek je ook zgn funshops.
Maak kennis, sta oog in oog met een schakering met de verrassende wereld van funshopping in
Oldenzaal de glimlach van Twente
Maar het winkelaanbod niet perse zo exclusief hoeft te zijn.
Makelaars, banken en andere dienstverleners geen panden in winkelstraten hebben (ontsierend)
Meer aandacht en waardering voor Plechelmus, hèt beeldmerk van Oldenzaal
Meer aantrekkingskracht en aanbod
Meer achtergrond muziek in de straten
Meer ambachtelijke bedrijven
Meer bekendere winkels zoals in Enschede bv een H&M en Jack en Jones
Meer excentrieke of design winkels.
Meer groen bijv. leibomen en oude straatverlichting. Vergeet de Boterstraat niet
Meer grote zaken zoals V&D en H&M
Meer hippe winkels voor de jeugd.
Meer hotels en galeriën, er komen meer vakantiegangers naar Oldenzaal.
Meer kunst in de binnenstad
Meer kunst in de stad of etalages
Meer kunst/ galerieën/exposities. Minder telefonie winkels in de Driehoek.
Meer kunst/design en antiek/auriosa zaakjes & musea!
Meer mogelijkheid voor Oldenzaalse winkels. Stuk tussen Deurningerstraat en Steenpoort beter
ontwikkelen
Meer overdekte winkelstraten en meer toezicht op hangjongeren!
Meer speciaalzaken bij elkaar: oa visboer, groenteboer, slager, bakker. Zie VB Groot Driene
Meer variatie in aanbod bijv. een fatsoenlijke cd-winkel
Meer variatie in winkels i.p.v. standaard
Meer variatie naast kleding ook meer delicatesse
Meer winkels zoals Douglas, C&A, hobbyzaken, Action.
Met betrekking tot nieuwe winkeltjes heb ik zo mijn twijfels, omdat er volgens mij nu al te veel
winkels zijn.
Met de huurprijzen in de Vijfhoek en de Driehoek is het heel moeilijk om een winkel rendabel te
houden. In plaats van prijs en prestige zou de nadruk meer moet liggen op een goed en gevarieerd
winkelaanbod (en dat is wat anders dan "funshopping").
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Minder huur voor zowel Drie- als Vijfhoek waardoor er meer ondernemers komen.
Minder koopzondagen!
Minder leegstand van winkels
Minder reclame kan ook 'gepast' genoemd worden. Zie 'F' bij 3 (culinair & uitgaan)
Mits er in omliggende steden ook een koopzondag is.
Naast bovengenoemde ook winkels komen als H&M, Dille en Kamille V&D of C&A. Anders kopen de
mensen toch weer in Enschede of Hengelo. Moet er echt een paar van bij. Anders ga ook ik naar
Enschede !
Naast funshoppen ook grote landelijke ketens
Neem een voorbeeld aan Borne! Minder reclame's. Meer parkeerplaatsen Vijfhoek afbreken, gratis
parkeren, P-schijf.
Niet alleen de eerste zondag maar alle zondagen koopzondagen.
Niet alleen de gevels van de winkels, maar de gehele gevel dient opgeknapt en verfraaid te worden.
Niet alleen in de Vijfhoek lagere huren. Ook elders voor startende ondernemers
Niet gekozen wordt voor exclusiviteit, maar wel kleinere winkelunits en voor meer diversiteit
(onderschot homeshop, meer overleg)
Niet meer winkels van ketens.
Niet moeten willen concurreren met Enschede of Hengelo. Uitstraling belangrijker dan grootte
Niks slopen, er is al genoeg gesloopt de laatste jaren
Oldenzaal een Bijenkorf of V&D krijgt en meer schoenenzaken. Postkantoor terug!
Oldenzaal een volwaardig maar kleinschalig alternatief is voor Enschede en Hengelo.
Oldenzaal is geen A'dam, geen R'dam of Utrecht, wordt het ook nooit. Dus focus op de historie en
natuur, niet de winkels.
Oldenzaal is nu nog leuk om te winkelen maar de leegstand van de winkels wordt groter. De huur in
Oldenzaal is veel te hoog! Zorg dat dat goed komt. Ik weet zo al 5 winkels die dicht gaan.
Oldenzaal mist een goede concurrerende computershop. reparatie en hulpdienst
Oldenzaal moet geen tweede Ootmarsum worden! Niet terug maar vooruit kijken! Dus trendy, nieuwe
winkels boetiekjes, funshopping in moderne frisse vernieuwende omgeving!
Oldenzaal moet zoeken naar een specifiek item zoals bijvoorbeeld Ootmarsum heeft met kunst. iets
wat aantrekking heeft.
Oldenzaal ook eens grotere kledingzaken krijgt zoals C&A (betaalbaar voor mensen met minder)
Oldenzaal zou zich moeten onderscheiden op culinair gebied en daar aan de inkoop mogelijkheid
aanpassen
Om eruit te springen moet Oldenzaal meer te bieden hebben dan de omliggende gemeenten
Om terug te komen op de koopzondagen. Er zijn er meer dan genoeg.
Ondanks het "eens" in punt F het basisaanbod van winkels blijft bestaan. Oldenzaal moet niet een
stad worden waar dan alleen maar de luxe en exclusieve dingen te koop zijn. Zo'n stadje hebben we
al in de regio (Ootmarsum). Nee, je moet hier ook goed kleding enz. kunnen kopen.
Onderwerpen 2,3,4,5 niet afzonderlijk beschouwen maar komen tot een goede mix. Water bij de wijn
doen
Ook grote winkelketens bijv. C&A, V&D enz.
Ook grotere winkels in Oldenzaal terecht kunnen
Opmerking: Wat wordt bedoeld met "het karakter van de oude binnenstad" en "een Oldenzaals
karakter"? Omdat ik niet weet wat u met dat laatste bedoelt, heb ik niet kunnen reageren op stelling
Oppassen dat het winkelcentrum niet te groot wordt hetgeen ten koste gaat van kwaliteit ongezellige
"uitlopers" worden niet bezocht denk aan Bisschopstraat geblindeerde ruiten Tassche.
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Outletstore in de Vijfhoek zoals Batavia stad
Overgang hoek naar Driehoek te simpel. Vijfhoek te laag, geen uitstraling, parkeerplaats te saai
Pittoreske sfeer moet blijven uitstralen bij eventuele nieuwbouw, zoals op de Ganzenmarkt.
Prioriteitenlijst is lastig. Belangrijkste is alle mogelijke veranderingen af te stemmen en te uitgroeien
door uitstraling van historie (D), groen & variatie. Ganzenmarkt moet verder worden aangepast
(stadhuis weg!!)
Probeer gebouwen en panden in handen te houden van investeerders die binding hebben met
Oldenzaal. Geen investeerders uit het westen, die zijn alleen maar op het geld uit.
Rondom de Parel kleine winkeltjes gerealiseerd worden
‘
s Morgens ALLE winkeliers om 9.00 open gaan m.u.v. de maandagmorgen
Stadhuis opnieuw gebouwd of nieuwe historische gevels
Supermarkten naar de rand van de stad met parkeerruimte
Toch ook grotere ketens aan de rand toelaten
U gaat voorbij aan de wacht van de winkelketens
Vaker Boeskoolsfeer creëren
Vaker en meer gebruik maken van kunst in etalages.
Van alle winkels in de binnenstad de openingstijden gelijk zijn.
Variatie is belangrijk. Winkels moeten wel rendabel zijn, anders snel weer leegstand.
Veel exclusieve winkels niet zinvol, veel klein geen bezwaar
Veel landelijke ketens. Vera Moda is er nu. Prima, nu nog H&M
Veel te veel woonwinkels op dit moment
Vijfhoek afbreken
Vijfhoek afbreken en weer dat mooie nagelstraatje van weleer.
Vijfhoek afbreken! Verblokkering tegenhouden.
Vijfhoek is niet de mooiste. Maar afbreken gaat veel te ver. Goedkoper maken voor individuele
ondernemer(kleine).
Vijfhoek slopen en herbouwen met winkels - woningen.
Vijfhoek slopen en leuke kleine straatjes
Vijfhoek slopen of een open karakter geven zie open markt Den Haag
Vijfhoek slopen.
Vijfhoek slopen. Gouden leeuw herbouwen.
Vijfhoekwoningen zien er verouderd en smerig uit. Huren van winkels veel te hoog
Vijfhoek afbreken is gedateerd. Breng het oude stratenpatroon terug met winkeltjes, zie Stokstraat in
Maastricht.
Voor dagelijkse boodschappen naar te stichten winkelcentra aan de rand van de stad!
Voor officiële ontvangsten en huwelijken
Voor reclame (promotie) een grotere cirkel om de stad nodig is (denk aan Duitsland)
Vooral de leegstand in den Vijfhoek steekt door de absurde hoge huur. Als je het kunt krijgen prima,
maar nu staat het lang genoeg leeg; verlaag de huren dan toch.
Vooral E is belangrijk; geef Oldenzaal iets terug van de oude gevels.
Voorkeur "oude"pandjes met apart / exclusief aanbod ZONDER Vijfhoek! Geef Oldenzaal alure.
Vraag 3A gerealiseerd wordt!
Vraag D is leuk, maar ik twjfel of dat haalbaar is
Vraag G ook de Boterstraat
Vragen zijn wel erg suggestief!
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Vrijdag en zaterdag ook geen fietsers op stadserf
Waarom geen winkels in de Nagelstraat onder de overkapping waar nu fietsenstalling is.
Wat is de definitie van Oldenzaals karakter????
Wat voor de Nagelstraat geldt, geldt ook voor de Waagstraat en de Kortestraat.
Wat wordt bedoeld met Oldenzaals karakter
We moeten niet concurreren met grote steden. Eigen identiteit bewaken!
We moeten voorkomen dat Oldenzaal een tweede Ootmarsum wordt. We hoeven niet bij voorbaat
landelijke ketens te mijden. Wel moet de Vijfhoek plat (een verminking van Oldenzaal) en moeten de
kleine gezellige straten terugkomen met een groot gevarieerd winkelaanbod.
Wel 1e koopzondag v/d maand maar dan moet Oldenzaal meer kunst / cultuur laten zien, net als
Ootmarsum.
Wel exclusief maar vergeet de jongeren niet! Een kleine H&M zou perfect zijn! (zie Zwolle)
Wij vinden het een goed idee dat kleine ambachtelijke zaken ook een kans krijgen.
Winkel aanbod op elkaar afstemmen. Geheel moet elkaar versterken, goede mix.
Winkeliers meer met één stem spreken
Winkeliers meer op 1 lijn zitten, bijv. openingstijden.
Winkeliers naar Oldenzaal te "halen" waarvan er in heel Nederland (met name niet in Overijssel) maar
enkele zijn op gebied van o.a. mode, schoenen enz. je hiermee het gevoel kunt creëren dat je perse
in Oldenzaal moet winkelen. Het gevoel geven dat je winkelt in een tuin. De binnenstad 1 "gezicht" te
geven/hechter te maken door bijv. verbindingen met glazen atriums, gevels gelijke kleuren te geven,
identieke (nostalgische) verlichting. Luxe uitstraling van de winkels/panden te creëren door meer
eenheid middels identieke PR/presentatie te gebruiken.
Winkeliers zijn het nooit met elkaar eens alles open-ja!
Winkels als H&M en C&A lijken mij leuke winkels voor Oldenzaal i.p.v. telefoonwinkels
Winkels en restaurants geen buitenlandse uitstraling zoals in Deurningerstraat, Grieks.
Winkels niet te exclusief maken, loopt niet
Winkels 's morgens vroeg open. Gevarieerd aanbod. Leuke etalages. Ook als de winkels dicht zijn
moet het gezellig zijn.
Winkelstraten het uiterlijk van het oude Oldenzaal geven (historie)
Z.g. eenmanszaken een goedkopere huur betalen. Winkelketens daarentegen veel meer laten betalen.
Ze moeten de huur niet zo hoog maken dan krijgt men ook geen leeg loop van de winkels.
Ze ook de winkelstraten leuk aan kleden met bloembakken van steen? Met vrolijke bloemen?
Zeker en ook wat grote winkelketens oa H&M en V&D daar naast meer boetieks. Vijfhoek zeker weg.
Zeker slopen deels Vijfhoek
Zie H. Dat heeft Enschede ook al, andere zondag bijv de laatste van de maand.
Zie Nordhorn, zie Maastricht, zie Hengelo. Gemeente dat is essentieel voor een leefbaar en gezellig
centrum.
Zie tevens vraag 2 en bovenstaand punt A, de straten zouden een meer samenhangend karakter
moeten hebben. Nu is er duidelijk sprake van een aantal straten en 2 winkelcentra.
Zorg voor betaalbare huren in de binnenstad en geen grote winkelketens er meer bij.
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5. HISTORIE & EDUCATIE
Oldenzaal is meer dan duizend jaar oud en daarmee de oudste stad van Twente. Het is een belangrijke
Hanze- en handelsstad. Het stadscentrum heeft nog een beperkt aantal gebouwen die daar aan
herinneren, samen met oude tuinen en het stratenpatroon. Dat maakt Oldenzaal uniek en om die reden
moet het centrum zorgvuldig behandeld worden.
Stelling 5a: Oldenzaal wordt mooier wanneer het historische karakter
beter zichtbaar wordt.
5a

5%

2%

Eens
Oneens
Onbekend

93%

Stelling 5b: Oldenzaal heeft historische tuinen. Deze moeten worden
opgeknapt en toegankelijk worden gemaakt.
5b

4%

2%

Eens
Oneens
Onbekend

94%
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Stelling 5c: Oldenzaal heeft een groot en karakteristiek stadshotel
nodig.

5c

4%

38%

Eens
Oneens
Onbekend
58%

Stelling 5d: Ik vind het een goed idee dat jongere gebouwen gesloopt worden om
de oude gebouwen en tuinen meer aandacht te geven en ruimte
te maken voor wandelroutes en rustige plekjes …

5d

4%
25%
Eens
Oneens
Onbekend
71%
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Stelling 5e: Ik vind het een goed idee dat museum Het PaltheHuis meer ruimte en
mogelijkheden moet krijgen om een groter en ook jonger publiek
te trekken …

5e

13%

3%

Eens
Oneens
Onbekend

84%

Stelling 5f: Ik vind het een goed idee dat er ruimte is voor een nieuw museum,
bijvoorbeeld over kinderboeken …

5f

4%

39%

Eens
Oneens
57%

Onbekend
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Stelling 5g: Ik vind het een goed idee dat het wenselijk is om de Ganzenmarkt qua
uitstraling en sfeer meer bij het centrum te betrekken …

5g

7%

3%

Eens
Oneens
Onbekend

90%

Stelling 5h: Ik vind het een goed idee dat de driehoek Groote Markt - Marktstraat Paradijsstraat één historisch geheel wordt met een
wandelroute, horeca en rustplekjes …

5h

7%

2%

Eens
Oneens
Onbekend

91%
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Stelling 5i: Ik vind het een goed idee dat …
*Ad F; gebruik het “oude" gemeentehuis hiervoor en tevens als dependance voor Het Palthehuis
5c: klein
5f: naar / in de bibliotheek.
A en B zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
A: gemeentehuis wordt gerenoveerd in historische stijl Ganzenmarkt aantrekkelijker maken, voor
maandag markt is deze de laatste jaren droevig
Aanblik gemeentehuis veranderd gaat worden
Aankleding gebouw gemeentehuis. Valt uit de toon.
Aankleding v/d Ganzenmarkt met vijvers, bankjes en tuin + bomen
Aanvulling op vraag G: Dat wil zeggen: dat verschrikkelijk lelijke stadhuis van een nieuwe voorgevel
voorzien en parkeren in een ondergrondse parkeergarage, zodat de Ganzenmarkt autovrij wordt.
A-B wordt aan gewerkt.
Ad 6 Ganzenmarkt: stadhuis past er niet > moet opgeknapt c.q. herbouwt worden.
Afhankelijk welke gebouwen jongere en oudere gebouwen kunnen goed samen gaan.
Alle auto's weg van de Ganzenmarkt; grote parkeergarage op Molkenboer-terrein.
Alle schoolgaande jeugd moet gratis toegang krijgen in alle historische gebouwen
Alle veranderingen moeten in historisch perspectief, breek echter niet te veel af, dat is vroeger al
gebeurd
Alle voorzieningen kleinschalig blijven om te benadrukken dat Oldenzaal knus, compact gezellig is en
blijft
Alles is in het verleden reeds verprutst.
Als het stadhuis eens vervangen zou worden. Dit is een oerlelijk gebouw en past niet bij Oldenzaal!
Als je de Ganzenmarkt meer uitstraling wilt geven dan moet je het gemeentehuis slopen.
Als men meer toeristen wil trekken moet je ook genoeg onderdak hebben voor je toeristen. (hotels,
etc.) Het lijkt mij een uitstekend idee dat je een "stadspark" creëert met aansluiting op de historische
gebouwen. en dat je in deze gebouwen cultuur, historie en educatie kunt uitdragen. Een stadspark
kun je ook prima gebruiken voor dit soort evenementen.
Ander gezichtuitstraling gemeentehuis
Andere ruimte beschikbaar stellen voor musea, naast het Palthehuis. Aanpassen gemeentehuis aan
omgeving t.a.v. gevels.
Bankjes neerzetten
Bedelen/verkoop van de daklozenkrant moet worden tegengegaan bij de uitgang/ingang van elk
winkelcentrum.
Begin met het afbreken van het gemeentehuis dit is een aanfluiting voor Oldenzaal
Behoud bestaande gebouwen enz. dus ook de identiteit (goed voorbeeld Wilhelminastr enz.)
Behoud het karakteristieke beeld van Oldenzaal
Belangrijk om Oldenzaal aantrekkelijk te maken voor jonge ondernemers.
Benadruk het karakteristieke van Oldenzaal; historie vermengd met vernieuwing, oog voor
architectuur, stijl. Rust gecombineerd met dynamiek!!
Betere bestrating en uitzicht voor ouderen.
Bij b opletten op voorkoming van vandalisme
Bij C: Hotel de Kroon
Bij D: Er zouden nieuwe gebouwen in de oude stijl (Parel) gebouwd moeten worden. Nu is het op
sommige plekken een schakering van nieuw en oud. Vooral de gebouwen zonder gevel zijn foeilelijk.
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Bij F. in twijfel of een kinderboekmuseum een publiekstrekker zal worden. Bij G. stadhuis: nieuwe
stenen muur optrekken, nu past het niet bij de parel en de Plechelmus!!!
Bij nieuwbouw gevels als de Parel gebruiken, geen lelijke zoals gemeentehuis aan kant plein
Blijft er ook nog geld over voor de zorg?
Bovenstaande waar gemaakt kan worden. Succes!
Breek de huishoudschool zo gauw mogelijk af bouw snel een parkeergarage
Buiten het Palthemuseum en het nieuwe museum. Is er nog een museum. De Pelgrim Religie is de
oudste historie van Oldenzaal en het staat niet beschreven!
C - na onderzoek
C: niet groot, wel karakteristiek
Centrum meer groen met bomen en water
Combineer E&F
Compact met eigen identiteit onderscheid je van andere steden!
D. Wat zijn jonge gebouwen
D: Wat is jong? Dat het lelijke stadhuis veranderd wordt.
Dan wel een leuk museum en een groot park in het centrum skatebaan. meer voor de jeugd.
Dat het gemeentehuis wordt herbouwd in historische stijl. Ganzenmarkt aantrekkelijker maken voor
maandagmarkt. Deze is de laatste jaren droevig
Dat alleen het gemeentehuis gesloopt moet worden. Een historische vergissing.
Dat bijv. de begane grond Parel in zeer slechte invulling kent.
Dat de armen huizen weer in beeld komen zoals vroeger weg musea van toen naar Antonius kerk met
… …. .. Van zaken!!
Dat de basiliek blikvrij wordt dus .... meer ondergrondse parkeerplaatsen
Dat de binnenstad niet oubollig wordt maar wel de historie en karakter van Oldenzaal weergeeft.
Dat de bouw van enorme hoge appartementenflats gestopt moet worden. Past niet in Oldenzaal
Dat de gevel van het gemeenthuis een wat meer passende uitstraling zou krijgen.
Dat de Hofmeijerstraat met musea ook bij punt E wordt betrokken.
Dat de lelijke open plekken zoals naast de Bond wordt opgevuld met bloemen en een bank
Dat de oude huishoudschool op zeer korte termijn wordt gesloopt!!!
Dat de Plechelmusbasiliek meer wordt betrokken in het toerisme
Dat de punten 3 en 5 elkaar niet tegen werken ivm uitgaan. jeugd en vernieling door overmatig
alcohol gebruik
Dat de station omgeving niet wordt vergeten. Via JVS de koppelboer enz.
Dat de stationsomgeving niet wordt vergeten.
Dat de tuinen qua sfeer beter aangelicht moeten worden!
Dat er al te veel in Oldenzaal is weggenomen zoals de muziekkoepel veemarkt oude Gasthuisstraat
Dat er een crossbaan komt voor motorcrossers net als op de hazenwinkel maar dan ergens anders.
Dat er een galerie of expositieruimte komt die laagdrempelig is.
Dat er een park idee in de stad komt met een beetje gras waar men even kan relaxen.
Dat er geen kunstganzen komen op de Ganzenmarkt!!
Dat er meer historische musea komen.
Dat er meer parkeergarages komen op de juiste plaatsen bijvoorbeeld achter de Vijfhoek
Dat er meer wordt georganiseerd voor nieuwe inwoners over de historie!
Dat er niet jaren een chaos moet ontstaan door alle plannen
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Dat er niet zoveel appartementen complexen voor ouderen gebouwd worden. Maar dat er meer
woningen die betaalbaar zijn voor starters komen.
Dat er ook een gedeelte van de Hofmeierstraat erbij betrekken. Daar is museum de Pelgrim gelegen.
Dat er op de Luifelmarkt op z'n minst één bankje komt waar mensen kunnen zitten. Deze staan door
de hele stad en in alle winkelcentra behalve op het 'middelpunt' van de stad.
Dat het stadhuis opnieuw wordt gebouwd voorbeeld het oude stadhuis
Dat je veel reclame over Oldenzaal moet maken zodat er veel toeristen komen
Dat nu eindelijk eens het stadhuis aan de buitenkant een waardige facelift wordt gegeven. Passende
in de omgeving (zie rabo Ootmarsum)
Dat we er wel voor moeten waken dat wij teveel op Ootmarsum gaan lijken met al z'n galerieën
Dat de Plechelmus-basiliek in het geheel wordt meegenomen: Grote trekpleister ongeveer 13000
bezoekers p.j.
De aantrekkelijkheid rond de Plechelmus vergroten, zie bv. Haarlem rond de St. Bavo.
De bestaande gevel van het gemeentehuis bekleden met gemetselde stenen voor een meer klassiek
aanzien en passend in het geheel.
De bijv. oude lantaarnpalen weer terugkomen in de binnenstad. ps. ze staan bij het ziekenhuis.
De Bond er ook in betrokken wordt. Wegwijzer er naar toe, wijzen op de kunsttentoonstellingen.
De Driehoek vergroten tot vierkant - tot de Monnikstraat
De fontein of waterpartij en schaatsbaan op de Ganzenmarkt komt en niet op de Groote Markt.
De Ganzenmarkt aantrekkelijk maken. (mooie bomen etc. plaatsen vooral voor het stadhuis).
De Ganzenmarkt autovrij moet worden
De Ganzenmarkt autovrij maken door middel van een parkeerkelder.
De Ganzenmarkt autovrij maken meer beplanting, bankjes, waterpartij, er een parkachtig geheel van
maken.
De Ganzenmarkt meer uitstraling krijgt: geen parkeerplaats bovengronds; fontein, podium etc.
De Ganzenmarkt ook bij stelling H wordt meegenomen. Eventueel stadspark.
De Ganzenmarkt veel aantrekkelijker gemaakt moet worden en dat het Plechelmusplein een betere
uitstraling krijgt
De Ganzenmarkt zou meer aangekleed moeten worden met bloembakken, muziek en geen auto's
meer
De gevels worden hersteld, de stadsmuren zichtbaar worden. Straatnamen van ondertiteling worden
voorzien.
De Groote Markt gezellig maken.
De intentie is goed, maar of het ook haalbaar is?
De Kroon is toch een stadshotel?
De markt voor gemeentehuis autovrij wordt!
De Marktstraat moet veel beter worden en geen verkeer.
De oude huishoudschool wordt omgetoverd tot een stadshotel.
De oude stadswal op belangrijke plaatsen weer zichtbaar wordt.
De prioriteit komt te liggen bij het Palthemuseum.
De stad kan mooi zijn maar moet ook aantrekkelijk zijn voor fietsers en daar laat Oldenzaal nog veel
te wensen over.
De stationsomgeving mag niet vergeten worden!! Zowel de stadskant als de overkant zijn een doorn
in het oog!!
De voormalige stadsmuur meer zichtbaat wordt door bv het plaatsen van 2 rijen bomen naast
elkaar/deels herbouwen stadspoorten
De vragen je één richting duwen. Wie is er tegen verbeteringen
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De wandelroute door de stad iets meer biedt dan hier was... of hier stond...
De WBO onmiddellijk stopt met de sloop van historische panden! Zoals het pad Wellink aan de
Molenstraat!!!
Deel van historie terug brengen via nieuws (oud gemaakt wallen/muren stadsmuren/ grachten)
Denk aan groenvoorziening
Denk vooral aan cameratoezicht op die stille plekjes en goede verlichting.
Deze verfraaiingen verhogen/vergroten 't woon en verblijf genot in Oldenzaal.
Die ganzen op de Ganzenmarkt vind ik een heel leuk initiatief
Dit alles kan alleen als de samenwerking tussen VVV en gemeente goed is F: geen interesse van de
huidige jeugd.
Dit niet alleen voor het centrum moet gelden
Duidelijker naar voren komt dat Oldenzaal een vestingstad was door bijvoorbeeld de poorten en
grachten weer zichtbaar te maken
Echte oude gebouwen worden opgeknapt en behouden.
Een brede gezellige bank op het Plechelmusplein. Ergens een openbaar toilet!
Een goede op schaal grootte toeristenhotel, low budget.
Een stadshotel is er inmiddels: Hotel De kroon.
Eenheid en routing zijn belangrijk. Het gaat om het goede gevoel.
Eerst alle historie afbreken en nu weer herstellen? Waar zijn we mee bezig?
Eerst meer bezoekers trekken door leuke activiteiten. Dan is dat hotel hopelijk ook nodig
En wat doen we met dat vreselijke lelijke gemeentehuis?! Past helemaal niet in dit historisch centrum
Enkele kleine hotels geeft meer variatie in het aanbod qua prijs en ligging in de stad.
Er aan twee kanten van de binnenstad stadspoorten komen.
Er al veel is verdwenen aan historie
Er bij aanleg, bouw, verbouw, bestrating etc. meer en dan ook veel meer naar de historie moet
worden gekeken. Ook de stadsmuur/poort, de klok de put etc. mogen meer aandacht dan alleen een
symbolisch gemetseld muurtje of weggemoffeld in een of ander keldertje.
Er bij nieuwbouw gelet wordt op de historie van Oldenzaal.
Er dan inderdaad een toiletgebouw komt, voor de toeristen in de eerste plaats maar ook prettig voor
de inwoners zelf.
Er een ander gemeente huis komt in oud historische style (dit gemeente huis ziet er echt niet uit en
past er ook niet meer bij nu alles zo mooie opgeknapt word)
Er een carnavalsmuseum moet komen! Een stad met zo'n carnavalshistorie!
Er een goed evenwicht moet zijn tussen historie en shopping-uitgaanscentrum.
Er een nieuw stadhuis komt met een historische uitstraling! Dit gebouw past niet in het Oldenzaal. Of
bouw een stadskantoor buiten het oude centrum (zoals in Enschede) en bouw op deze plaats
historisch uitziende panden (zoals de parel en de gracht).
Er een soort "Bourgondisch" museum, past bij Oldenzaal> Ideeën?
Er evt. een museum komt over hoe Oldenzaal vroeger was evt. boek uitbrengen meer aandacht
geven (dit is ook in Ootmarsum).
Er gekeken wordt naar een mogelijkheid voor een parkeerkelder onder de Ganzenmarkt, zodat deze
een fraaier aanzien kan krijgen en dat de voorgevel van het stadhuis eveneens een historisch karakter
krijgt.
Er groen komt op de Ganzenmarkt en mooie verlichting er een parkeergarage komt onder de
Ganzenmarkt en dus autovrij wordt
Er iets gedaan wordt aan de vreselijke voorgevel van het stadhuis
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Er kleine, karakteristieke gebouwen komen. Wel een stadshotel, maar niet groot, liever 'later nog een
hotel dan nu één grote. Een nieuw museum naar aanleiding van marketing. Waarschijnlijk is iets waar
men zelf ook iets kan doen het aantrekkelijkste. Informatie kan men overal opzoeken, er is vooral
behoefte aan ervaren, interactiviteit.
Er meer parken komen!
Er minder auto's op de Ganzenmarkt staan (parkeerkelder/garage)
Er minder carnavaleske en hoempamuziek georganiseerd wordt
Er moet veel meer groen geplant worden (parken en bomen)
Er moet wat gedaan worden aan de slordige ophanging van de plastic flappen boven de straat met de
Boeskool is Lös. In de praktijk hangen deze flappen als waslappen over de draad. Geen reclame voor
de stad. "Oldenzaal de glimlach van Twente. Is aan het aanzicht van het stadhuis iets te doen. Is
namelijk foeilelijk.
Er niet nog meer appartementen komen in de binnenstad. Het is nu alleen maar hoogbouw.
Er ook aan de kleine/jongere Oldenzalers wordt gedacht en invaliden.
Er op één of andere manier een herinnering komt aan het rijke textielverleden van Oldenzaal, voordat
de laatste wever is weggespoeld
Er stadsparken komen, ook in de wijken
Er t.a.v. punt F mogelijk een historisch onderwijsmuseum komt.
Er tijd en geld vrijgemaakt wordt om e.e.a. te realiseren. SUCCES!!
Er veel groen komt in de binnenstad. Bomen op pleinen en bankjes plaatsen
Er wel een groot park mag komen, een rustpuntje voor iedereen, met een grote vijver. Echt een
groen hart.
Ergens binnen dit oude centrum een muziekkoepel gebouwd zal worden.
Extra museum goed idee, soort discutabel. Plechelmusplein momenteel in voorbereiding. Goede mix
van diverse festiviteiten mogelijk maken. Dus niet op Groote Markt alleen horeca boventoon laten
voeren. Horeca vanaf groottemarkt ook vanaf Waagstraat benaderbaar.
F: integreren in Palthemuseum G: autovrij + groen ook rond Plechelmus (leibomen/gras)
F: of het kinderboeken moeten zijn, weet ik niet idee: * in de schoolvakantie periode rond de
Plechelmus een hele dag durende (rommel) markt * voor het gemeentehuis een karakteristieke gevel
als de overkant. De uitvalzonneschermen weg. Deze in de gevelpartij wegwerken * de omgeving van
de kerk meer betrekken als centrum van alle activiteiten. Dit is een uniek bouwwerk
F: stelling niet alleen over kinderboeken maar ook voor algemene kunst
Financiële aanmoediging voor onderhoud oude panden met daarbij advies over aanpassingen. bijv.
lidmaatschap prov, monumentenzorg
Functie op een goede manier en logisch worden gespreid over de binnenstad. Museale functies
clusteren voor meer body.
G en H kan alleen als het gemeentehuis vervangen of sterk aangepast wordt vanwege buitenkant.
G, H: Jammer dit had veel eerder gemoeten, jammer van het stadhuis. F: boeken museum: lijk mij
fantastisch naast het carnavals museum.
G: dat bedoel ik dus
Ga het stadhuis maar slopen. Het heeft niets met het oude Oldenzaal te maken.
Ganzenmarkt en paradijsstraat autovrij. Historische sfeer terugbrengen
Ganzen aan de Ganzenmarkt, prima idee
Ganzenmarkt als plan geen warmte uitstraalt
Ganzenmarkt autovrij en invullen met terrassen en groen
Ganzenmarkt knusser maken met veel groen
Ganzenmarkt leuker aankleden", auto's naar parkeerkelder

67

Een initiatief van WBO - mei 2008

Ganzenmarkt voor P behouden of P-kelder op Molkenboerterrein dan GM erbij betrekken
Gasthuisstraat Pastoriestraat (kloostermuur) Rijkse Roomse leven.
Geen groot hotel, volgens mij zijn meerdere kleine hotels een beter idee.
Geen groot maar een klein exclusief hotel en een museum over de geschiedenis van Oldenzaal en
haar textielverleden.
Geen kinderboeken museum maar stadsmuseum.
Geen muziek op rustplekken
Geen vierkante hoge appartementencomplexen. allen bouwen in oude stijl.
Gemeente en alle betrokken partijen meer durf, eenheid en passie uitstralen en de grootheid kunnen
opbrengen om te luisteren naar goede adviezen, zoals van Pi de Bruin. Met deze adviseur heeft
Oldenzaal puur goud in handen en het kost ons bijna niets. Oldenzaal heeft nu dé kans om het ineens
goed te doen en de historie te laten herleven binnen een moderne Oldenzaalse samenleving.
Gemeente moet meer de verantwoordelijkheid nemen (bv luifels etc.)
Gemeentehuis aanpassen qua stijl.
Gemeentehuis andere uitstraling, passend aan de omgeving.
Gemeentehuis een passende gevel dient te krijgen.
Gemeentehuis mag wel een stuk kleiner of anders verplaatsen en kleiner buiten het centrum.
Gemeentehuis opgeknapt wordt. Ziet er nu niet uit!
Gemeentehuis slopen weg ermee, past niet in en op die plaats in geen 1000 jaar.
Gemeentehuis verwijderen uit de stad.
Gevel stadhuis in overeenstemming brengen met omgeving
Gevel van gemeentehuis aanpassen aan omgeving
Groen in de stad houden voor sfeer!
Groote Markt EN Ganzenmarkt leuker "aankleden"!
H: plus Poortstraat/Oostwal
H: voldoende horeca algemene opmerking: de oude binnenstad is meer een grote parkeerplaats dan
een stad die trots is op zijn verleden.
Hebben jullie ook geld teveel? Geen wandelpad door de Palthetuin, wel de tuin meer gebruiken.
Gemeentehuis aan de buitenkant aan de omgeving wordt aangepast! Het is nu een foeilelijk gebouw
Herstellen stadswal dwz Rabobankgebouw slopen en correctie bij Hooge Lucht en Poortstraat
Het aanbrengen van oude sfeervolle bestrating.
Het centrum één geheel wordt.
Het probleem van de hangjeugd in het centrum wordt opgelost.
Het foei lelijke stadhuis past totaal niet in het historische binnenstadsplaatje. Het stadhuis kan
verhuizen naar buiten het centrum. Voor de loketfuncties zou het oude stadhuis gebruikt kunnen
worden. Op de huidige plaats zouden mooie kleine huisjes met winkeltjes kunnen worden
gerealiseerd, uiteraard in oude stijl. Natuurlijk geen appartementencomplexen!
Het gemeentehuis is een lelijk gebouw, past niet bij O, gevel moet aangepast worden
Het gemeentehuis verplaatst wordt naar de centrumrand. Ganzenmarkt terug naar oude staat.
Het gemeentehuis aangepast wordt aan de bouwstijl van een historisch karakter. Nu is het een
onmogelijk lelijk betonnen blok.
Het gemeentehuis afbreken en er een mooi pand voor in de plaats zetten, mooi oud pand.
Gemeentehuis past niet meer in deze tijd.
Het gemeentehuis dezelfde sfeer krijgt als de parel.
Het gemeentehuis een aangepaste te geven. Slopen mag ook.
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Het gemeentehuis een ander aan gezicht geven.
Het gemeentehuis een ander aangezicht krijgt. Dat blok beton ziet er nu niet uit.
Het gemeentehuis een ander aanzien moet krijgen, optrekken in de sfeer van een historisch pand. NU
SUPERLELIJK.
Het gemeentehuis een ander gevel krijgt, is gewoon een lelijk gebouw past niet bij oud historie
Oldenzaal.
Het gemeentehuis een andere "look" krijgt. Bv. Schoon metselwerk met oud hollands baksteen
afgewisseld met glad vonk graniet.
Het gemeentehuis een andere uitstraling krijgt. Dat had zo nooit gebouwd moeten worden! Het valt
uit de toon!
Het gemeentehuis gesloopt moet worden. Is een afschuwelijk en deprimerend gebouw.
Het gemeentehuis helemaal niet past in het stadcentrum het is een foeilelijk gebouw. Niet onnodig
gesloopt moet worden.
Het gemeentehuis meer uitstraling krijgt. Past niet in het geheel.
Het gemeentehuis moet worden platgegooid
Het Gemeentehuis van een nieuwe gevel (baksteen) wordt voorzien, dat aansluit bij onze Plechelmus
en de Grachtenwoningen.
Het gemeentehuis wordt afgebroken of wordt voorzien van een nieuwe voorgevel in de stijl van de
omliggende gebouwen
Het gemeentehuis wordt herbouwd in historische stijl
Het gemeentehuis een betere uitstraling krijgt. De historie beter zichtbaar wordt. Meer kunstwinkels
galerieën.
Het huidige stadhuis (in ieder geval de gevel) aangepast wordt aan historisch karakter.
Het idee om overal horeca in de stad neer te poten vind ik onzalig. Mag het ook eens zonder horeca
en de bijbehorende herrie? Wat meer groen op de Ganzenmarkt ipv parkeerplaatsen zou welkom zijn
(groenstroken, bomen). Vergrijzing komt toch en geef mensen eens de kans om met hun
(klein)kinderen ergens leuk te zitten.
Het lelijke gemeentehuis vervangen wordt!!
Het lelijke stadhuis een ander aanzien krijgt dit is de grootste misser voor Oldenzaal
Het moet gewoon gezellig worden. Oud en nieuw mengen en veel groen.
Het moet voor de jeugd ook aantrekkelijker worden in cultureel opzicht, de scholen moeten
stadswandelingen organiseren.
Het niet lang duurt om plannen te realiseren. De luifelmarkt, de leegstand in de Vijfhoek, de oude
huishoudschool, het Tassche complex enz. zijn geen visitekaartje voor Oldenzaal. En ik vind het een
goed idee om in Oldenzaal niet nog meer appartementencomplexen te bouwen.
Het Palthehuis heeft al eerder een moeilijke periode meegemaakt, door een in zichzelf gekeerd
bestuur. Het lijkt erop dat het huidige college van B&W zich wederom weinig gelegen laat aan het
belang van het Palthehuis. Ik kan alleen maar hopen dat ik daarin ongelijk heb.
Het pand Molenstraat (Wellink) behouden.
Het plaatje van de Ganzenmarkt is qua uitstraling heel mooi. Als het kan doen.
Het presenteren van deze ideeën een geweldig initiatief is COMPLIMENTEN
Het stadhuis is mij een doorn in het oog, lelijkste gevel van Oldenzaal
Het stadhuis van nieuwe stenen voorzien zodat het paste bij die andere mooie panden.
Het stadhuis voorzien van een andere gevel, die beter bij oud Oldenzaal past.
Het stadhuis wordt aangepast aan de nieuwe omgeving.
Het stadhuis wordt voorzien van een historische gevel.
Het verboden wordt om oude karakteristieke winkels te slopen en te vernieuwen. Alleen als het echt
niet anders kan.
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Het zou jammer zijn om de historie helemaal te laten verdwijnen gebouwen die al langer leegstaan
wel slopen
Hier nu op korte termijn werk gemaakt wordt om ideeën in daden om te zetten.
Hiermee onderscheid, meer dan met kroegen, disco's en late optredens.
Historie en commercie moet in evenwicht zijn!!
Historie en oudheid meer waarde krijgt en bewaard blijft.
Historische gebouwen/plekken herbouwen of herstellen voor nieuwe bestemmingen
Historische namen opnieuw gebruiken. bijv. Groote Markt Rosengaarden (voor app.gebouw aan de
Steenstraat).
Historische treinen wel opknappen, maar niet altijd toegankelijk oa hangjongeren!
Hoop dat met dit geweldige initiatief ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren. BEN BENIEUWD!
Huis en bedrijfspand Welling/Molenstraat behouden!
Ik kies bij c voor eens/oneens. Heeft veel kanten. Dat telt ook voor d. Als je sloopt dan moet er heel
goed over nagedacht worden. duidelijker stadswandelingen bv. met een thema
Ik vind een kinderboeken museum een prima idee maar dan áub niet met zo'n lelijke moderne gevel!
Ik vind het een goed idee dat er een stukje groen (parkje) komt nabij het centrum waar je rustig kan
zitten.
Ik zou het een goed idee vinden, en met mij denk ik vele Oldenzalers, als het foeilelijke stadhuis
gesloopt zou gaan worden, en dat er op dezelfde plek een stadhuis gebouwd gaat worden dat meer
in de stijl van de rest van de Ganzenmarkt past.
In de zomer meer bloembakken enz. door heel het centrum.
Indien de markt naar de Ganzenmarkt verplaatst zal worden enkele permanente (glazen) luifels te
creëren. Het gemeentehuis op te fraaien en een historische uitstraling te geven d.m.v. o.a.
aanpassingen middels ornamenten langs o.a. kozijnen. Ook hier bomen aanplanten. Voor de jeugd 1
keer per week een SPECIALE "moderne" kerkdienst wordt gegeven met bijv. een gospelkoor en
hierna samen uitgaan naar het Palthehuis voor "special fares"
Jammer dat er in het verleden zoveel is vernield. Dit is niet te herstellen. Verplaats het stadhuis!
Je de gevels van nieuwe gebouwen misschien wel aan kunt passen
Je kan het met bijna alle vragen wel eens zijn... ik had graag prioriteiten willen kunnen stellen zoals
bij de eerdere vragen.
Juist de Ganzenmarkt zou een metamorfose moeten ondergaan. Bijv. een stadspark met een
waterpartij
Karakter van oud Oldenzaal moet behouden blijven.
Kijk dat is Oldenzaal. Dat zie je ergens anders niet. Punt a + b.
Kinderboeken museum prima, maar dan geïntegreerd samen met het Palthehuis en Godsdienst
museum.
Kinderboekenmuseum een leuk idee is, maar toch niet met de gevel op het plaatje!
Kinderboekenmuseum geïntegreerd in groter Palthehuis
Klein stadsparkje achter de Engel en Ter Stege (tuin de gaper.)
Koetsjes of paardentrams voor een toeristische route.
Laat alles één Oldenzaal blijven.
Lelijk gemeentehuis Afbreken! Geen autoverkeer in binnenstad. Achtergrond muziek in centrum.
Lelijke grijze gemeentehuis aanpakken.
Maak A.U.B. geen gevels zoals het KinderB. Museum! PLEASE !!! Neem de Parel van O'zaal als goed
voorbeeld
Maak een wandelroute van de wallen die Oldenzaal heeft.
Maak van de Ganzenmarkt een parkeergarage ondergronds.
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Maak van de Ganzenmarkt een park met muziekpodium.
Maak van de Vijfhoek een stadshotel een gevel (gouden leeuw) a/d Grote str. Nagelstr. Winkels
Maak van het gemeentehuis een stadshotel. Het gemeenthuis kan ook op het industrieterrein.
Maak van het oude postkantoor een stadshotel
Maar bij alle veranderingen moet men de geschiedenis van Oldenzaal niet te veel afbreken
Marktsteen, gedenk vogel op de oude plek zetten. Gemeentehuis afbreken, gemeente werken naar
Gelderman complex. De oude wal muren herstellen, eventueel met gracht synagoge herplaatsen.
Meer aandacht voor oude panden.
Meer authentieke gebouwen worden gebouwd, niet te modern
Meer bankjes neerzetten bv op de route vd stadswandeling
Meer cultuur musea.
Meer duidelijkheid over de historie op "gevels" e.d. Vooral buitenstaan dus.
Meer gezamenlijke afspraken
Meer groen bijv. Leilinden oude lantaarns Monnikstraat opknappen, is nu vies
Meer groen D: is onduidelijk welke gebouwen G: parkeergarage onder Ganzenmarkt
Meer groen en bomen in de stad
Meer promotie Oldenzaal
Meerdere kleinere parkeerplaatsen. Beter omlipt met groen.
Men geen onhaalbare dingen moet nastreven.
Men meer aandacht gaat besteden aan het mooi maken van het Hulsbeek, dat trekt toch veel
jongeren en mensen uit de omgeving, het is een mooi stukje natuur. dus als daar ook wat meer te
doen zou zijn, zoals 1 of 2 restaurants enz. dan zou dat ook weer een mooi middelpunt van Oldenzaal
kunnen zijn
Men zuinig moet zijn op de marktstraat. de VVV bij het Palthehuis in.
Met name de rustplekjes in de binnenstad zijn belangrijk
Met punt H ben ik het helemaal mee eens, dat is zo'n bijzonder stuk, daar moeten we zuinig op zijn.
Michoriushuis een culturele en toegankelijke functie geven. Religieus museum integreren met
schatkamer Plechelmus (tpv van Gils video)
Michoriushuis mee betrekken mooi gebouw van binnen opendagen organiseren.
Misschien is er plek voor een C&A of H&M / V&D Door dit laatste gaan velen ook jeugd naar Enschede
Musea etc. toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Stadhuis blijft vreselijk en ongepast.
Museum met vooral veel doe en ontdekdingen voor kinderen en volwassenen, trek je veel publiek!
Museum over textielverleden lijkt me geweldig.
Museum?? maak gebruik van historie en prachtige locaties
Na de uitvoering "stadroutes" weergegeven worden op borden (ook langs de routes).
Neem een voorbeeld aan Ootmarsum, die knappen juist oude gebouwen op en slopen ze niet.
Net als met het bouwen op de markt bij het stadhuis er maquettes komen en dat de bevolking kan
stemmen op een ontwerp (of i.i.g. mee kan stemmen)
Niet alleen het centrum, maar ook de prachtige omgeving rond Oldenzaal aandacht krijgt.
Niet nog meer oude panden slopen. maar herbouwen (Café Jantje/Reef) niet nog meer slopen voor
appartementen
Niet te veel slopen, slopen is al genoeg gedaan in het verleden.
Niet vergeten het een beetje groen te houden met leuke bankjes ertussen!
Niet zomaar afbreken, maar wel meer bedachtzaam bouwen zoals parel en bloem rijk prachtig...
Nieuw gemeentehuis dat bij de historie van Oldenzaal past.
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Nieuw museum van Overijsselse kunstenaars.
Nieuw stadhuis meer uitstraling. Doe-museum voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Nieuwbouw aan voorop gestelde eisen moet doen
Nieuwbouw in historische stijl plaatsvindt, neem wat dat betreft een voorbeeld aan Ootmarsum
Nieuwe museum OK.. waar dan? moderne schilder en beeldhouwkunst
Oldenzaal haar historie optimaal gaat benutten.
Oldenzaal heeft geen historische tuinen!
Oldenzaal is mooi moeten we behouden en daar waar mogelijk verbeteren of terugbrengen in de
oude staat.
Oldenzaal moet geen 2e Ootmarsum worden. Historie niet gaan overdrijven. Moet voor iedereen wat
zijn.
Oldenzaal niet volgebouwd wordt met appartementen
Oldenzaal ook nog groene plekken houdt in het centrum en niet alles wordt volgebouwd met
hoogbouw. 5 G HEEL BELANGRIJK
Oldenzaal sterker op de kaart komt te staan.
Omgeving van Oldenzaal heeft uitstekende hotels, verwijzing via VVV (gebeurt nog niet).
Ondergrondse parkeergarage tussen gemeentehuis en de marktstraat. Tuin bovenop
Ontsierende gevels worden vervangen door historisch verantwoorde nieuwbouw
Onze wens is: meer groen en tuinen in Oldenzaal centrum
Ook de toegangswegen naar het centrum opgeknapt moeten worden (bijv. Ootmarsumsestraat).
Ook het gemeentehuis doet afbreuk aan de markt. Het blijft een lelijk gebouw.
Ook oude panden langs de centrumrand blijven bestaan (Molenstraat)
Ootmarsum is een voorbeeld hoe het kan, nostalgie luxe sfeer alles trekt veel mensen kleinere
winkels karakter super kan ook voor Oldenzaal
Op de Ganzenmarkt de gevelringen in oude behalve het gemeentehuis nieuwe aankleding. plein
nodig.
Op de kleine markt meer kroegjes en meer zitjes rondom.
Opmerking bij H.: ... er meer groen.
Opmerking over C: We hebben nu toch een mooi groot hotel de Kroon.
Oude muren weer opbouwen alsmede stadspoort(en), synagoge etc. etc. historie terug brengen.
Oude pastorie van de Plechelmus terug komt en dat de oude HH school wordt afgebroken.
Oude stadhuis voor trouw partijen worden opgeknapt
Oud-Oldenzaal zichtbaar maken d.m.v. historische gevels, straatverlichting en renovatie van deels de
Vijfhoek
Over historie gesproken! daar zijn we in Oldenzaal 35 jaar te laat mee. Destijds is er veel onnodig
gesloopt!
Palthehuis een eetplek / drinkgelegenheid geven. Ook het Michoriushuis voor / gem. huis een
tuinzitjes
Parkeerpleintje Oostwal Walstaat Monnistraat: ondergronds parkeren; bovengronds stadstuin met
banken. Geen bebouwing!!! 5h: Afgeschermde strook direct aan zuidkant. Plechelmus: gras met
afscheiding van weg / pleindoor leilinden!
Parkeerproblemen nú gaan oplossen
Plechelmusbasiliek promoten. Langere openingstijden. Beelden- route in historische deel.
Plechelmuskerk meer accent
Plechelmusplein + Ganzenmarkt auto vrij (meer bomen en banken enz.) ondergronds parkeren
Plechelmusplein autovrij. Meer groen, aantrekkelijker maken.
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Probeer iets met kunst. Oldenzaal heeft genoeg goeie kunstenaars.
Punt G en H praktisch bekeken worden en binnen 5 jaar gerealiseerd worden.
Punt H uitgebreid wordt met de Ganzenmarkt en sloop dan het op de verkeerde plaats staande en ter
plaatse misstaande gemeentehuis.
Ruimte rondom de Plechelmus verbeteren. Ganzenmarkt kan parkeerplaats blijven.
Rustplekjes zijn heel belangrijk.
Scholen aandacht schenken aan het cultureel erfgoed in Oldenzaal.
Sloop het gemeentehuis en bouw een nieuwe, passend aan de omgeving
Sloopt dat lelijke gemeente huis erbij en zet er iets neer dat meer bij de Plechelmus past!
Slopen van het gemeentehuis en iets moois neerzetten.
Slopen van oude stadhuis en deze verplaatsen buiten centrum
Stadhuis afbreken!!! en opbouwen in stijl op plek als oude huishoudschool, gasthuisstraat of 5 hoek!
stoppen met appartementen bouw binnenstad. Ganzenmarkt met groot podium en attracties en kerk
Stadhuis en andere lelijke gebouwen worden aangepast
Stadhuis in dezelfde staat brengen als overige panden.
Stadhuis slopen en in Geldermancomplex onderbrengen
Stadhuis slopen, had nooit gebouwd mogen worden.
Stadhuis weg en daar weer een muziekpodium weg met dat blok beton
Stadhuis!! Opknappen of vervangen. Ik vind dat het lelijkste gebouw van de binnenstad.
Stadshotel met eigen parkeervoorziening moet wel economisch uitvoerbaar zijn.
Stadshotel niet te groot. Jonge gebouwen aanpassen aan historie, dus niet per definitie slopen.
Stadshotel op de plek van 't klooster, voormalig Plechelmus mavo
Stadspark
Stadspoortenbestrating met om de zoveel meter speciale straattegel -nostalgische verlichting
Stadswandelingen (kijk naar bv. Zutphen)
Sterke punten van Oldenzaal benadrukken
Streef naar 1 groot museaal complex. Waar alle musea in zitten. Geen versnippering kost nog meer
geld
Terughoudend zijn met oude panden slopen
Terugkeer of gedeeltelijke herbouw van de stadsmuur en stadwallen en stadsgracht meer parkachtige
belevingen waarbij alle oudheden worden uitgebreid en gebundeld in een zgn. oud centrum. meer
een toeristische trekpleister. Behalve dat Oldenzaal bekend staat om de Plechelmus en de gezelligheid
moet Oldenzaal meer bieden op historisch en toeristisch gebied. Nu heeft zij dat onvoldoende.
Oldenzaal meer groen krijgt
Touwslagerij in ere herstellen! kan toeristische trekpleister worden.
Veel karakteristieke gebouwen zijn verdwenen, zonde, dit meer terug laten komen
Vergrijzing kun je niet tegen gaan, moet je dus ook niet willen.
Vijfhoek als permanente markt, dus groenten en ambachten etc.
Vijfhoek plat gaat.
Voor het stadhuis moet een historische gevel worden gebouwd die past bij de parel.
Voor historie zijn we al te laat. Alle oude is afgebroken
Vooral de Ganzenmarkt verdient aandacht!
Vooral de tuinen moeten toegankelijk zijn voor iedereen.
Vooral geen oude panden meer slopen, oa Molenstraat Wellink
Vooral heel goed voor toerisme inkomstenbron. Historie is belangrijk
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Voorbeeld is Ootmarsum
Vraag D had men zich eerder moeten bedenken, nu is het kapitaalvernietiging.
Vraag D: Jongere gebouwen slopen, bv. het gemeentehuis!
VVV/ANWB naar verbouwd gemeentehuis VVV-gebouw onderwijsmuseum!
Waar is de aandacht voor kunstgaleries, klassieke muziekruimte met goede akoestiek
Waar is de historie??
Waar Ootmarsum zich onderscheidt door historie i.c.m. galerieën zou O'zaal dat moeten doen op door
historie te combineren met cultuur, culinaire aspecten en winkelmogelijkheden.
Waarom is vroeger al het oude afgebroken en niet hersteld. Zie Ootmarsum.
Wandel routes met terrasaanbod.
Wandelroutes toegankelijk voor ouderen met rollators. Denk aan vlakke bestrating meer bankjes en
rustige plekjes.
Wanneer wordt het lelijke gemeentehuis afgebroken en vervangen door een gebouw dat veel beter
past in het centrum?
Wat er nog is aan geschiedenis moet bewaard blijven! Oude panden zichtbaar maken en aankleden.
Wat is een historische tuin?
Wat is Ganzenmarkt voor stadhuis. Dat plein ziet er niet uit. Te groot plein.
Wat te denken van het oude stadhuis. een mooi gebouw en bijvoorbeeld te gebruiken
We de historische plekjes moeten koesteren en goed onderhouden.
We een mooi authentiek stadhuis krijgen en zo'n blokkendoos!! We wel goed nadenken voordat we
gaan slopen.
We een mooi geheel vormen qua centrum. alles bij elkaar betrekken
We niet achter anderen aanhollen maar vooral onszelf blijven.
We redden wat er te redden valt
Wees trots op de traditionele waarden en laat dat zien.
Wees zuinig op oude gebouwen, er is al teveel afgebroken.
Wel een stadshotel maar dan aan de rand van het centrum i.v.m. parkeeroverlast.
Welke gebouwen worden gesloopt bij vraag D? Auto verkeer uit de binnenstad, Bijv. Paradijsstraat.
Wij vinden dat Oldenzaal te veel herbouwd in de oude stijl. Wat wij missen is een stukje moderne
nieuwbouw. Dit geldt ook voor de nieuwbouw van huizen. Zie bv. "Roombeek"in Enschede.
Ze ook de zelfde kleuren aanhouden en de karakter van Oldenzaal
Zie punt 1d. De historie van Oldenzaal ten toon spreiden.
Zo weinig mogelijk appartementen er bij komen ook niet naast de Bond!
Zoals de Ganzenmarkt vroeger was, zou helemaal in de stijl van het oude Oldenzaal passen, en het
lelijke gemeentehuis op het industriegebied plaatsen.
Zoals eerder gezegd het grootschalige (hotel, disco) heeft Oldenzaal niet nodig. Lekker knus, op een
kleinschalige manier, levert meer op.
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