De Helmondse Markt
Elke zaterdag tussen 8:30 uur en 16.00 en elke woensdag tussen 8:30 en 12.30 vindt de Helmondse
Markt plaats.

1 Gaat u naar de Helmondse Markt?
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(Kies het antwoord wat het meest op u van toepassing is)
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We bezoeken een aantal vaste kramen, maar lopen niet uren over de markt te
slenteren. Het betreft in het algemeen brood, kaas, vis en groente
Ik vind het een gezellige levendige markt! Misschien in verhouding wat veel
groenten. Jammer dat je met volle tassen toch een redelijk eindje moet lopen
naar de parkeerplaats.
Ik ben arm.
Ik ben invalide en in mijn scootmobiel is het een ramp in die drukte...
Mijn vrouw en dochter wel, elke week
Over het algemeen doen we op vrijdag de boodschappen. Als we op zaterdag
naar de stad gaan, lopen we wel even over de markt. Evt shoppen. Veelal zitten
we snel bij een horeca gelegenheid voor een koffie/drankje.

1.1 Op welke dag gaat u naar de Helmondse markt?
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Het aanbod/diversiteit is dan beperkt, wat voor mij minder uitnodigend is
Je wilt die 2 kramen op woensdag toch geen markt noemen hoop ik?

1.2 Hoe tevreden bent u over de de Helmondse Markt?
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Er is van alles te koop. Ten minste: wat ons betreft voldoende en soms zie je leuke
nieuwe initiatieven.
Geweldig dat er terrasjes in de directe omgeving zijn!!
De markt mag meer variatie wat het aanbod betrefdt, maar OOK meer uitbreiden!
Maar ook wat meer actie en tam-tam, muziek dus (bijvoorbeeld)! Kortom, meer
leven in de brouwerij! Tevens ook `standwerkers` op de markt zelf (verspreid)!
Alsook in de Veestraat, Ameidestraat enz. tegelijk op de Markt en Ameideplein zelf!

1.3 Waarom gaat u (vrijwel) nooit naar de Helmondse Markt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ben beperkt in o.a. mobiliteit
Geen €€€
Ik wwon elders
Mijn motto is koop bij onze lokale ondernemers
Na de herinrichting heeft de markt zijn charmes voor een groot deel verloren.
Op deze dagen en uren heb ik andere activiteiten
Te druk
Te veel allochtonen
Te ver weg
Wij doen ons boodschappen bij WC de bus. Gratis parkeren! en parkeren is mogelijk dicht bij
het winkelaanbod.
Zie antwoord vraag 2

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

2. ‘Qua grootte (aantal aanbieders) is de Helmondse Markt
prima’
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Er zouden misschien nog iets meer aparte eettentjes, zoals bij foodstock, bij mogen
komen. er zijn er nu al een flink aantal, maar daar wordt de markt ook veel
aantrekkelijker door.
Ik vind dat er teveel van die verkoopwagens worden geplaatst dat be invloed de
normale kijk en contact met de koopman en het markt gevoel.De woensdag markt
vind ik niks die heeft de gemeente laten verslonzen er stonden vroeger veel meer
kramen en dat was ook gezellig.
Was vroeger veel beter toen er 4 rijen waren. Minder kooplui = minder variatie.
Er is veel veranderd gezien jaren terug toen de markttijden gunstiger waren voor de
marktkooplui.
Te weinig kramen

3. Welke tip zou u hem willen meegeven?


























Aanbod biologische producten
Als je door de stad loopt is de binnenstad door de markt in 2e gesplitst. als nu de kramen met de
ruggen tegen elkaar gezet worden dan loop je langs de kramen en langs de winkels. Nu loop je
langs winkels en de achterkant van de kramen of je ziet geen winkels maar alleen de
marktkramen.
Ook zou de kop van de markt bij Il Borgo en ziens gewoon vrij moeten zijn van de kramen, hier
moet je gezellig op het terras kunnen gaan zitten.De marktkramen kunnen veel beter verder van
de terrassen gezet worden, vooral omdat rond 15-16 uur er al verschillende vrachtwagens van de
marktkooplui je bijna van je terrasstoel af rijden.
Ook zou een overdekte markthal zoals je in veel steden ziet ook een mooie aanvulling zijn voor
Helmond. er kunnen dan buiten de 2 weekmarkten ook ander activiteiten plaats vinden. zoals bv
een ijsbaan in de winter. er hoeven dan bij activiteiten geen tenten worden gebouwd. dit is voor
diverse organisatie een grote kostenpost. al staat er maar een markthal zoals bv. in
Brandenvoort.
Ameide, plein opnieuw de klinkers leggen, vooral voor de ouderen, of asfalt in een kleur.
Ameideplein opnieuw bestraten en nog meer diversiteit
Benut de kiosk in de weken dat het weer het toelaat met Helmondse artiesten.
Beter indelen.
Breng de markt weer terug zoals het enkele jaren was.
kennissen uit texel waren verdwaasd over hoe de markt
er nu bij ligt tegenover jaren terug de hele gezelligheid
is weg.
De groentemarkt en kop van Markt is levendig met bloemen. De rest is wat saai en steeds
hetzelfde.
Misschien tip om te 'husselen
De kramen dichter op elkaar, het is nu te groot.
De laatste tijd zie ik open plekken, kramen die niet bezet worden, jammer
De stad is er wel levendiger op geworden nu de markt tot 16.00u (vergeleken met vroeger). Als
we in de stad zijn, blijven we nu wel langer in de stad.
Mensen van buiten de stad komen veelal (als ik spreek voor mezelf) met de auto naar de stad. De
parkeerkosten, zien we jaarlijks stijgen. Persoonlijk denk ik dat wanneer het parkeren gratis is, er
meer mensen komen. Kijk naar bijvoorbeeld Deurne. Volgens mij is die ook begonnen met gratis
parkeren. Helmonders letten ook op de euro's. We geven liever ons geld uit aan
boodschappen/drankjes dan aan het parkeren.
De tijd terugbrengen van 8.30 tot 12.30 uur ongeveer. Dus alleen de ochtend.
Denk maar eens goed na over de markt op de langere termijn, de jeugd heeft niets met de markt.
Hoe gaat de markt zich onderscheiden om intrek te blijven bij het koop potentieel.
Een deel inrichten voor kramen met streek producten
Eerlijke verkoop
Ervoor zorgen dat er Helmondse ondernemers op de markt komen te staan.
Flexibeler opstellen als er een ijsbaan moet komen in de winter. Het is een grote schande dat
deze niet op de markt kan plaastvinden!
Geen kramen met gezicht naar de winkels probeer de sfeer van het Ameideplein ook te bereiken
op de Markt want daar zitten niet zoveel terrassen tussen.De kop van de markt bij de bloemen is
wel gezellig maar het stuk tot aan de wolken jager vind ik niks, te veel wagens.
Gratis parkeren (2x)
Gratis parkeren. Mar waar?
Groter aanbod
Had je De Wit moeten vragen en Helmond promotie. Die weten alles.



































Veel minder variatie omdat marktkooplui naar elders gingen. Het gevolg van zij die 't weten.
Het 'eet'gedeelte is al aardig uitgebreid, maar kan mogelijk nog wel wat leuke ondernemers
gebruiken, zodat men niet alleen naar de markt komt om boodschappen te doen, maar ook als
sociale ontmoetingsplek, onder het genot van een hapje en een drankje.
Het plaveisel op de Ameidewal is abominabe slecht, heel jammer!
Het zou fijn zijn als de markt wordt verplaatst in de omgeving van het nieuwe stadspark
(Obragasterrein) dan kan het centrum van Helmond zich beter ontwikkelen als verblijfsruimte
met horeca en terrassen.
Ik zou het oude terrein van het Speelhuis er meer bij betrekken als markt ipv de openbare weg.
Alleen de bult tja die is zo onhandig dat je daar niets mee kunt. Maar ik zou die vlak maken. Of
langs het kanaal (zoals het is bij de kermis) opstellen. Makkelijk ook voor de bereikbaarheid.
Kop van Helmondse Markt vrijmaken voor alleen terrasjes en verder alles meer comprimeren
Laat de Helmondse markt zich meer specialiseren op verschillende vers segmenten. Bijv.
Mediteriaans, Biologisch, etc. Aanbod dat vandaag de dag ook door Action wordt aangeboden is
zinloos en kansloos. Zet in op beleving met bijvoorbeeld standwerkers, onderscheidend
assortiment en vakmanschap.
Liever geconcentreerd op één plek, bv. het havenplein. Alles dichter bij elkaar in de buurt.
bovendien een fietsenstalling aan de overkant. Weg dan ook afsluiten op zaterdag.
Locatie langs het kanaal + deel van het oude obragasterrein
Meer adverteren over de markt, en speciale acties, gelegenheden organiseren
Meer de horeca gelegenheden vrijhouden met gezellige terrasjes, de markt iets opschuiven en
een ringopstelling via Speelhuisplein van maken
Meer horeca, meer beleving
Meer horeca, meer beleving, standwerkers
Meer interactie en diversiteit inzetten. Bijvoorbeeld acties om eenzaamheid tegen te gaan.
Meer inzetten op kwaliteit en beleving. Bijv. een aparte biologische markt, een vismarkt bij de
kanaal / haven, kleding ed overzichtelijker gegroepeerd en niet hutje mutje op de markt.
Meer kramen met meer variëteit, minder lang open.
Meer kramen misschien muziek erbij in de kiosk
Meer muziek
Meer ondernemers op de markt misschien ze niet tot 17.00uur laten staan
Meer pakeergelegenheid en vrij pakeer na 18:00uur
Meer standwerkers
Meer variatie. Mis de schoenen, en is klein voor zo'n grote stad.
Moderniseren, andere uitstraling, opstelling
Muziek dmv straatmuziekanten zou een mooie aanvulling zijn.
Niet de gehele Markt gebruiken.
Spreiding richting Speelhuisplein en Havenpark
Markt ( plein ) het hele jaar door voor andere doeleinden gebruiken en gezelliger maken, gaan
ook meer mensen naar het gehele marktgebeuren.
Opstelling kramen met ruggen tegen elkaar en door alle straten in centrum laten lopen !
Reserveer een gedeelte voor biologische producten.
Samenvoegen op de Markt en het Ameideplein. Geen aparte (te kleine Markt meer op de
Koninginnewal
Sfeer,, slingerend,,weg van de markt
Speciale markt aanbiedingen of acties die via de weekkranten worden bekent gemaakt. En ik
weet hoezeer marktkooplieden gehecht zijn aan hun plek, maar laat ze eens rouleren. Dus deel
de markt eens anders in. Hou het spannend voor het winkelend publiek.
Stoffen- en lappenkraam














Fourniturenkraam
Succes
Toiletmogelijkheid bij Marktplein ipv dat je dan naar Veestraat of horeca moet.
En ik ben sowieso voorstander van kluisjes bij de fietsenstallingen of in het centrum. Als ik naar
markt ben geweest sjouw ik me het apenzuur en zou die tassen graag kwijt willen als ik stad in
ga.
Uit het centrum naar naast het kanaal van Havenplein tot Juliana-brug.
Verhuizen naar andere locatie zodat de markt eindelijk eens gezellig ingericht kan worden met
kiosken en terrassen.
Voorkom 'gaten'
Voorstel bij gemeentebestuur neerleggen. Het slechte wegdek op het parkeerterrein bij de BCC
eindelijk een keer goed doordacht en definitief laten oplossen.
Wat kramen in de Ameidestraat zodat je een rondje kunt maken
Zie bovenstaand antwoord bij vraagnr. 2.2
Zoals de markt was voordat die werd verlengd tot verplicht blijven staan tot 14.00 uur .
toen was er meer diversiteit en het was een gezellige markt zowel op woensdag als de zaterdag.
Zorg dat er meer groente kramen staan, zoals in het verleden.
Zorg dat het aanbod voldoende gevarieerd blijft en de prijs/kwaliteit goed.

