Starterscollectief
Het Starterscollectief is een stichting die beginnende ondernemers een kans geeft om tegen
lage huur te starten.

1. Kent u een startende ondernemer die huurt bij het
Starterscollectief?
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2. Heeft u een suggestie qua locatie waar Starterscollectief kan huisvesten?
















- Eerschotsestraat achter pomp Wehkamp, maar weet niet of dat nog leeg staat.
- Is ROB gebouw nog volledig bezet?
-Pand naast Dierenartspraktijk misschien.
- bij A50 in die 'torens'.
Ahrend
Albert Heijn wanneer deze ooit uit het centrum verdwijnt.
Bastion
Bij nieuwbouw zullen de huurprijzen waarschijnlijk duurder uitvallen.
misschien heroverwegen om renovatie toe te passen, wat betreft isolatie, dubbelglas,
zonnepanelen op dak
Blijven waar ze zitten
Borchgrave
Borggrave. staat toch leeg
De Gasthuishoeve op het Kremselen heeft voldoende ruimte
De Goede Herderkerk staat al enige tijd leeg..........
De goede Herder kerk
De goedeherderkerk zou volgens mij een goede locatie kunnen zijn.
De huidige locatie is prima, of het leegstaande gemeentehuis.
De leegstaande panden op de borchgrave
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De leegstaande winkel(s) in het centrum
De oude mavo is een prima plek lijkt me
De torens langs de randweg bij de A50?
Eerschotse kerk
Er zijn meer dan genoeg leegstaande stallen in de kernrandzones.
Gebouw voormalig Paters Damiaan aan de Nijnselseweg
Gemeente huis
Gemeente huis sint oedenrode
Gemeentehuis (4x)
Gemeentehuis is nu groot genoeg
Gemeentehuis Sint Oedenrode! Eerschotse kerk.
Gemeentehuis want dit gaat toch weg naar Veghel
Gemeentehuis, Mariendael.
Gemeentehuis, vleugel aan de Jonker Marcus van Gerwenlaan
Genoeg vrije kantoorruimte bij bestaande verhuurders
Heb ik me nog niet mee bezig gehouden,
Het gemeentehuis (2x)
Het Gemeentehuis staat half leeg
Het gemeentehuis.
Het oude gemeentehuis
Het scholenburo in de kortestraat
Het voormalige gemeentehuis dat nu grotendeels leeg staat
Huidige gemeentehuis of oude gemeentehuis op Markt
Huidige schoolgebouw Nijnsel na realisatie nieuwbouw
Ik weet niet of er plek is gekomen in het gemeentehuis nu we gefuseerd zijn
Ik zou het afschaffen. Een starter heeft een plan en gaat daar mee aan de slag. Geen verwennerij.
Ik zou het hele muziek gebeuren dat nu in mariendeal zit verhuizen naar de goede herder kerk.
die staat al geruime tijd leeg, en er zijn in het verleden regelmatig uitvoeringen geweest van
muziek film etc etc. het geluid is daar heel goed, en het is een grote ruimte voor
podium,oefenruimte etc. en parkeerplaats, ook niet onbelangrijk.
de ruimte die dan vrij komt in mariendeal zou je prima kunnen gebruiken voor beginnende
starters.
iedereen geholpen .
Ik zou willen voorstellen om terrein De Leijer hiervoor te ontwikkelen ipv overlast gevende AH.
Dit eventueel in combinatie met startup/pop-up - winkeltjes/eethuisjes: een soort Strijp-S op een
dorpse schaal: goed voor creativiteit, jongeren in rooi houden/aantrekken.
2e optie is eerschotsekerk ( ruime parkeervoorzieningen en goed buitenframe.
3e optie is Mariendael daarvoor vrijmaken (en culturele activiteiten naar kerk in Eerschot
In de goede herder
Leegstaande kantoorpanden langs de A50
In de winkels die leeg staan
In een lege bedrijfshal op een willekeurig industrieterrein in Sint-Oedenrode. Wellicht na een een
kleine interne aanpassing?
In het centrum staat genoeg leeg
In het oude pand van Pulles op ind. terrein Nijnsel. Wellicht dat de nieuwe eigenaar mee wil
denken om een deel van de nieuw te bouwen ruimten daar geschikt voor te maken. Ook Vinitex
heeft nog een geschikt pand over.
In leegstaande kantoorruimtes. B.v. Z.B.C. Sint-Oedenrode.
In Mariendael
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Industrieterein nijnsel iets wat leegstaat
Iop een van de industrieterreinen
Kantoorgebouwen aan de randweg bij A50.
Leegstaande pandjes in het centrum.
Kantoren complex langs de A50
Kasteel raadhuis Dommelrode
Kerk Boskant
Kerk de goede herder.
Kerk Eerschot
Kerk in Eerschot
Kerk op Eerschot
Kofferen 34 historisch oud Ahrend fabriekje met bij gebouwen
Leeg staande panden buiten het winkel concentratie gebied.
Leegstaande panden in het centrum
Leegstaande winkelpanden
Leegstaande winkelpanden.
Leegstaande winkelruimtes op Borchgrave, tegen lage huurprijs.
Mariëndaal
Mariendael
Misschien een leegstaande kerk ??? oude politiebrueau....
Niet
Nou die leegstaande panden in het centrum
en wat zit er eigenlijk nog in dat grote gebouw op het binnenterrein van Stompersstraat en
Philippesstraat?
Novadic ofwel Damiaancentrum aan de Schijndelseweg.
Novadic pand
Op de zelfde locatie met woningen boven de panden
wellicht op de industrieterreinen
Op het industrieterrein de kampen in een leeg kantoor pand
Optie 1:Gemeentehuis Sint Oedenrode zal voor een gedeelte leegstaan na de fusie.
Optie 2: Mariendael. Wordt niet optimaal gebruikt.
Optie 3: Kerkgebouw De Goede Herder Eerschot. Staat al lang leeg en ruime parkeergelegenheid.
Oud gemeente huis
Oud MAVO gebouw kasteellaan
Oude gemeentehuis.
Oude OSG pand
Korte straat
Oude pastorie/kerk Boskant
Oude postkantoor???
Pand van novadic bij schijndelse weg of mariendaal
Rabobank kantoor
Rabobank oude
Rooise Gaard
Stuk gemeentehuis wat door de fusie niet meer gebruikt word
Tja open deur natuurlijk, het gemeentehuis!!!!!
En Mariendael en dan van de eerschotse kerk een nieuw theater maken
Torens op Eerschot?
Twee scholen in Kienehoef krijgen één, nieuw gebouwt (?).
Laat een van de oude schoolgebouwen voorlopig staan voor het starterscollectief.
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Volgens mij is dat nog niet 100% zeker, maar er staat genoeg leeg in de omgeving van de Hema,
beter kantoorpanden dan leegstand....
Voormalig Damiaancollege Schijndelseweg
Voormalig gemeentehuis
Voormalige kerk De Goede Herder
Waar hij nu zit
Winkelgebied borchgrave Hema bakker Bart veel leegstand
Lege kerken Boskant eerschot
Zijn er niet een aantal starters die nu (na deze opstartfase van een paar jaar) zover ontwikkelt
zijn dat ze de middelen hebben een normale huur te betalen. Oplossing voor bestaande
leegstand.
Zitten nu goed in oude Fioretti.
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2.1 Waarom is dit volgens u dé locatie voor Starterscollectief
om ruimtes te verhuren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=95)

61%

60%
50%

44%

40%
30%

21%

20%
10%

8%

5%

0%
Goedkoop

Gunstige ligging

Staat al enige tijd
leeg

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:
























Alledrie
Als dit voor een groot deel leeg is dat vraagt dat toch om een herbestemming
Anders blijft het leeg staan en het is in het voordeel van de gemeente dat we startende
ondernemers een kans geven, Tevens ligt het gunsti
Er staan verschillende ruimtes leeg, er zijn vergadermogelijkheden en goede faciliteiten
Exploitatie dekkend krijgen
Gaat toch voor het grootste gedeelte leeg
Goed voor het straatbeeld
Goede uitstraling en mooi visitekaartje voor de gemeente
Groot
Hergebruik oude schoolgebouwen i.p.v. afbraak (kapitaalvernietiging)
Hergebruik van leegstaande gebouwen ipv nieuwbouw
Is overbodig
Kan her goed voor gebruikt worden en hebben we met z'n allen betaald
Moet toch toch blijven staan voor paspoort,id ect aanvraag,dus aanvullen met nuttige dingen
Ruime parkeergelegenheid
Ruimte zat
Schitterend land in mooie groene omgeving
Sommige winkelruimtes staan al lang leeg en in de meeste gevallen een gunstige ligging.
Staat gedeeltelijk leeg
Wee
Zie punt 4
Ziet er representabeluit
Zitter er al dus geen verhuiskosten
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