Geachte buurtgenoten / collega ondernemers,
Hierbij wil ik even de aandacht vestigen op de onveilige oversteek voor bewoners van Someren
Noord richting ons centrum.
Ons winkelcentrum floreert zonder meer al niet geweldig (te zien aan veel leegstand) en iedere
bezoeker kan en klant zijn. Doordat vele bewoners van de wijk Someren Noord er veel moeite mee
hebben om veilig de Speelheuvelstraat over te steken om te gaan winkelen, nemen velen de auto en
rijden vaak naar Asten. Dit kan niet de bedoeling zijn. Een winkelgebied zonder goede
bereikbaarheid (blokkade voor klanten) is ter dood veroordeeld.
Leefbaar Someren heeft dit aangekaart in een vergadering van de commissie Ruimte, maar vond
geen of weinig gehoor. Afgelopen raadsvergadering heeft leefbaar Someren er een motie over
ingediend en deze is met 11 stemmen tegen en 6 voor verworpen. Voor alle duidelijkheid Leefbaar
Someren, VVD en een deel van de Gemeenschapslijst stemden voor, de rest tegen.
Is ons centrum voor hen zo onbelangrijk?
Het is blijkbaar wel normaal dat mensen veilig middels een oversteekplaats ter plaatse naar
Sonnemans, Lidl, Jan Linders en andere aanwezige winkels daar gevestigd kunnen, maar veilig naar
de Postelstraat (heeft meer winkels) is blijkbaar een brug te ver. Snapt u het nog? Wij niet. Zijn zij
nu zo dom of voeren ze een klucht op ten koste van onze ondernemers? In beide gevallen is het
beneden elk niveau, het gaat wat ons betreft nergens over. De wereld op zijn kop.
Het wordt dus hoog tijd dat er massaal aan de bel wordt getrokken. Nog 2 jaar wachten tot het
centrum op de schop gaat (het plan van wethouder Swinkels) is geen optie. Door veel omzetverlies
kunnen bedrijven voor die tijd al verdwenen zijn. Resultaat: Meer leegstand, een nog
onaantrekkelijker centrum, minder bezoekers, minder omzet. De neerwaartse spiraal kan dan
onomkeerbaar worden. Dit willen we allemaal niet. Laten we niet vergeten, dat in Asten de
ondernemers op de loer liggen om de Somerense consument dienstbaar van harte welkom te heten.
Al jaren is het volgens onze wethouders en bestuurders 5 voor 12 wat ons winkelcentrum betreft,
maar vergeet niet dat de klok door loopt. Het wordt later. Hopelijk is het nog voor twaalven. Na
twaalven is de schade vaak onherstelbaar. Dus aan de bak ! Alles wat ten gunste is van ons centrum
met spoed realiseren zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Dus ook de broodnodige
oversteekplaats aan de Speelheuvelstraat. Uiteraard zijn er meer plaatsen waar een oversteekplaats
naar ons centrum geen overbodige luxe zou zijn en ik hoor graag jullie ideeën hier over.
Mijn mail adres is:
Indien er vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag.

Groeten
Henri Tinnemans / TAK Someren.

