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OPZET PRESENTATIE

• Context: aanleiding, onderzoeksaanpak, begrippen PDV en GDV, 
huidig beleidskader, trends en ontwikkelingen

• Analyse: aanbod, SWOT-analyse, marktruimte, bezoekersenquête

• Beleidslijn

• Speerpunten opwaardering

• Vervolg



CONTEXT - AANLEIDING

• Marktontwikkelingen

• Wens gemeenteraad



CONTEXT - ONDERZOEKSAANPAK

• o
• Werkgroep Weerter Boulevard / Binnenstad / Centrummanager
• Onderzoek en analyse / gezamenlijke visievorming / vertaling in 

beleid



CONTEXT - BEGRIPPEN PDV EN GDV

• PDV: Detailhandel niet in/aansluitend aan reguliere 
winkelcentra. 

Doelgerichte aankopen/specifiek aanbod, 
grootschaligheid

• GDV: Niet-traditionele PDV-branches met sterke vraag naar 
vestiging van grootschalige winkels op perifere locaties.



CONTEXT – HUIDIG BELEIDSKADER

• Gemeentelijk
BRO-rapport 2014:
- Continueren detailhandelsbeleid Structuurvisie Weert 2025 
- Geen ruimte voor uitbreiding meters en branches
- Ondergrens 1.000 m²
BRO 2018: consumentenelektronica toestaan

• Regionaal beleidskader werklocaties ML:
- PDV/GDV complementair aan binnenstad
- Regels minimale omvang / branchering opnemen
- Geijkte PDV-branches, brancheverruiming voorkomen



CONTEXT – LANDELIJKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
PDV/GDV

• Toename winkeloppervlak m.n. grootschalige concentraties

• Overschot aan meters, versnipperd en eenzijdig aanbod, overlap in 
verzorgingsgebieden

• Naast schaalvergroting ook schaalverkleining 

• ‘Sfeer en uitstraling’ belangrijkste verbeteringspunt 

• Verdere toename internetwinkelen (per branche verschillend)



ANALYSE - AANBODSTRUCTUUR

• 2 grote clusters

• Verspreide winkels

• Specialisatie

• Belang entree

• Trekkracht 
Eindhoven, 
Roermond





ANALYSE – SWOT: STERKE PUNTEN EN 
VERBETERPUNTEN



ANALYSE – MARKTRUIMTE : DICHTHEID BRANCHES



ANALYSE – MARKTRUIMTE: DISTRIBUTIEVE TOETS

• Hoogstens evenwicht in vraag en aanbod
• Toename internetbestedingen
• Geen kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden
• Inzetten op kwalitatieve verbetering aanbod



ANALYSE - BEZOEKERSENQUÊTE



ANALYSE – BEZOEKERSENQUÊTE: ORIËNTATIES 
BEWONERS WEERT



ANALYSE - BEZOEKERSENQUÊTE : BEOORDELING



BELEIDSLIJN

Voortzetting huidige beleid m.b.t
• Branchering (geen uitbreiding)
• Concentratie (en transformatie buiten de concentratie)

Initiatief speelgoedbranche: nader te onderbouwen

• Verruiming huidige beleid:
- Ondergrens winkels van 1.000 m² naar 500 m² 
- Horeca (ondersteunend) onder voorwaarden
- Leisure (ondersteunend) onder voorwaarden
- Blurring (binnen wettelijke grenzen)



SPEERPUNTEN OPWAARDERING





DANK VOOR UW AANDACHT 
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