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Someren maakt werk van fraaier
centrum
SOMEREN - Een team van vijf specialisten komt voor de zomer volgend jaar met
een concreet plan om het dorpshart van Someren te verfraaien. Het
‘wegwaaiplein’ voor het gemeentehuis en de leegstand in de Postelstraat hebben
speciale aandacht. De gemeente investeert twee ton in de vernieuwing.
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Het is vele jaren niet gelukt om alle neuzen in het centrum van Someren
dezelfde kant op te krijgen. Ondernemers werden het maar niet met elkaar eens
over een reclamefonds, de Ondernemersverening Someren kon niet altijd even
goed opschieten met vorige colleges: kortom er was sprake van stilstand in een
centrum dat door omringende dorpen werd voorbijgestreefd. Door betere
economische tijden en een nieuwe wethouder lukt het nu ineens wel.
Jan Willem Speetjes van bureau Seinpost en Peter Geerts van Kragten gaan de
komende maanden met drie collega’s in overleg met onder meer ondernemers,
vastgoedeigenaren en inwoners. ,,Er werd veel over het centrum gesproken,
maar weinig gedaan. Ik ben meteen budgetten gaan regelen. We gaan samen
dezelfde kant op”, vat wethouder Louis Swinkels samen. ,,We zijn altijd druk
geweest met het centrum, maar we kamen niet vooruit. We waren als
ondernemers goed in het wijzen naar anderen. Alleen lukt het ons ook niet”,
voegt OVS-voorzitter Moniek Peeters toe.

Timing nu goed
Een van de eerste concrete acties is het invoeren van een ondernemersfonds.
Enkele jaren geleden was daar onvoldoende draagvlak voor. Dat is nu anders.
Alle winkeliers in het centrum gaan een nog af te spreken bedrag storten in een
fonds en daarmee worden acties ondernomen. Volgens wethouder Swinkels is
de timing nu goed. ,,In deze tijd is het net wat makkelijker om een paar honderd
euro opzij te leggen.” Peeters vult wederom aan. ,,De instelling van
ondernemers is positiever. Er gebeurt vanalles nu en de zin is er om mee te
doen.”
Speetjes en Geerts hebben veel ervaring met dit werk in vergelijkbare
dorpscentra. Het tweetal is al het een en ander opgevallen tijdens de start in
Someren. Speetjes: ,,Je hebt hier een ‘stenig’ centrum, er is meer vergroening
nodig.” Andere zaken die ze onder de loep nemen: verkeer, riolering (vanwege
de wateroverlast die geregeld terugkeert)en leegstand in de Postelstraat.
Speetjes: ,,De leegstand speelt bijna overal. We willen niet de fout maken door
oude tijden terug te halen. We kijken dus ook naar andere functies in een deel
van het centrum.”
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Ontrafelen

Swinkels verwacht dat het een complexe aangelegenheid wordt. ,,Er zijn veel
vastliggende denkpatronen en dat moeten we gaan doorbreken. Om dat te
ontrafelen hebben we gekozen voor meerdere mensen in de centrumregie. Pas
daarna krijg je een manager die alles in de gaten gaat houden.”
Betekent deze aanpak dat Someren over ruim een jaar een mooier centrum
heeft dan naaste buur Asten? Swinkels en Peeters vinden dat je daar geen
wedstrijd van moet maken. ,,Asten heeft een ander centrum.”

