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Vergadering van de gemeenteraad van  26 november 2014 

Portefeuillehouder :  A.F. van Eersel 
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Doorkiesnummer : (0495) 57 52 16 Agendapunt: 6 
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ONDERWERP 

 
Vaststellen van het rapport 'Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van de 
boodschappencentra' 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
In de recent vastgestelde Structuurvisie Weert 2025 zijn de kansrijke winkelgebieden 
aangewezen teneinde deze te versterken en om een verdere ruimtelijke concentratie te 
bewerkstelligen. Als kansrijke winkelgebieden zijn de binnenstad, de wijk-, buurt-, en 
dorpswinkelcentra en de PDV-locatie Roermondseweg-Moesdijk aangewezen.  
 
Ten behoeve van de versterking van de wijkwinkelcentra en de binnenstad is in het 
uitvoeringsprogramma van de structuurvisie een onderzoek opgenomen naar de marktruimte die er 
is voor detailhandel in de dagelijkse sector (supermarkten en overige dagelijkse winkels) in Weert 
en de kansrijke plekken hiervoor. BRO heeft in opdracht van de gemeente Weert, afdeling 
Ruimtelijk Beleid, dit marktonderzoek opgesteld. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
In de Structuurvisie Weert 2025 is geconstateerd dat de boodschappenstructuur in Weert-Oost niet 
sterk is. De huidige supermarkt in Leuken heeft op de huidige situatie, gezien haar omvang en 
locatie, een matig toekomstperspectief.  Op het bedrijventerrein Groenewoud-Zuid, eveneens  in 
Weert-Oost, is momenteel tijdelijk een supermarkt gevestigd. In de Structuurvisie en ook in de 
woonvisie Leuken is de mogelijkheid aangegeven om het winkelcentrum in het centrum van Leuken 
te verplaatsen naar het sporthalgebied.  
Daarnaast zijn er vragen geweest van initiatiefnemers voor nieuwe supermarktvestigingen, 
bijvoorbeeld op de PDV-locatie aan de Roermondseweg. 
 
BRO heeft in dit kader de huidige situatie en de distributieve mogelijkheden voor een uitbreiding 
van het dagelijkse artikelenaanbod in Weert in beeld gebracht en de effecten van relocatie naar het 
sporthalgebied op de detailhandelsstructuur weergegeven.  
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
In de huidige situatie is er een ruim winkelaanbod en een sterk aanbod aan supermarkten en 
andere dagelijkse artikelenwinkels. Weert heeft een toekomstbestendige boodschappenstructuur 
(centrum en wijkcentra) m.u.v. Weert - Oost (Leuken en Groenewoud). Er is nog zeer beperkte 
uitbreidingsruimte van 185 m2  wvo die ingezet zou moeten worden om bestaand aanbod een 
schaalsprong te laten maken. Er is geen ruimte voor nieuwvestiging van supermarkten. 

Het voorkeursscenario voor de versterking van de detailhandelsstructuur in Weert-Oost is de 
verplaatsing van de huidige supermarkt in Leuken en de huidige supermarkt op Groenewoud-Zuid 
naar één locatie samen met enkele speciaalzaken. Door de huidige supermarkt in Leuken uit te 
breiden wordt het bestaansrecht en perspectief op de langere termijn gegarandeerd. De 
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supermarkt op Groenewoud-Zuid zit op een tijdelijke locatie en moet uiteindelijk naar een andere 
locatie (wil zij in de stad Weert blijven). De verplaatsing speelt in op de consumentenbehoefte, dus 
in kwalitatieve zin sluit je aan op de lokale behoefte door een goed bereikbaar en modern 
boodschappencentrum te realiseren. Eventuele ontwikkelingen in deze centra moeten door 
ondernemers of andere commerciële partijen worden geïnitieerd. De gemeente Weert kan het 
voorliggende onderzoek dan gebruiken als kader om deze initiatieven te beoordelen en waar zij dit 
nodig acht te faciliteren. BRO adviseert wel om het winkelcentrum qua omvang niet te zwaar te 
maken en qua verzorgingsgebied te richten op Leuken en Groenewoud (in het rapport staat een 
indicatie qua m2 wvo). 
 

COMMUNICATIE 
 
Het rapport is geplaatst op de gemeentelijke website en het onderzoek zal actief worden 
gecommuniceerd naar initiatiefnemers op het gebied van de dagelijkse artikelenwinkels en 
supermarkten. Het verlenen van inspraak is niet verplicht. Dit rapport is niet ter inzage gelegd voor 
inspraak. De reden hiervoor is dat dit rapport is voortgekomen uit de Structuurvisie Weert 2025 
waarin het beleid ten aanzien van detailhandel is opgenomen. De Structuurvisie heeft wel ter 
inzage gelegen. Het voorliggende rapport betekent een bevestiging van hetgeen in de 
structuurvisie staat en het beleid zoals vastgelegd in de bestemmingsplannen. Ook in de woonvisie 
Leuken, dat voor inspraak open is gesteld, worden de kansen voor Leuken en specifiek het 
sporthalgebied al benoemd. Mocht dit leiden tot een concrete ontwikkeling, dan geldt hiervoor de 
reguliere planologische procedure met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 
Ten aanzien van de kwetsbare winkelgebieden komt, zoals ook aangegeven in de Structuurvisie, 
nog een afzonderlijk kader. 
 
 

EVALUATIE 
 
N.v.t. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
N.v.t. (geen commissiebehandeling plaatsgevonden). 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Besluiten om het rapport  'Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van de 
boodschappencentra' vast te stellen. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
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RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  14 oktober 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Vaststellen van het rapport  'Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van de 
boodschappencentra'. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  26 november 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


