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INLEIDING EN SAMENVATTING 

Er is/wordt door eigenaren, ondernemers en gemeente fors geïnvesteerd in het 

centrum van Weert. Het historisch karakter wordt meer zichtbaar, straten 

heringericht en vergroend, fietsenstallingen en parkeergarages verbetert en het 

Muntcomplex opgewaardeerd. De ondernemers en eigenaren hebben zich verenigd 

in een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) en dragen in vijf jaar tijd € 1 miljoen bij. 

 

De perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV en GDV) buiten het 

centrum van Weert krijgt aanzienlijk minder aandacht. Dit is niet helemaal 

terecht, aangezien meer dan de helft van het totale detailhandelsaanbod buiten 

het centrum van Weert is gevestigd. De Roermondseweg e.o. (ook wel de Weerter 

Boulevard) is met 27.500 m² wvo (winkelvloeroppervlak) de belangrijkste 

concentratie van perifere en grootschalige detailhandel binnen de gemeente. De 

gemeente wil graag samen met eigenaren en ondernemers het beleid voor 

PDV/GDV scherp(er) stellen, als ook tot een investeringsagenda te komen. 

Daarbij speelt dat de gemeente Weert regelmatig verzoeken krijgt voor een 

vestiging van nieuwe branches of winkels kleiner dan 1.000 m² bvo, deze zijn nu 

volgens het beleid en het bestemmingsplan niet toegestaan bij Weerter Boulevard.  

 

  

FIGUUR 1  DEFINITIE PDV EN GDV NAAR BRANCHEGROEP EN BRANCHE 

Bron: Bureau Stedelijke Planning, volgens indeling Locatus 

 

De gemeente Weert heeft Bureau Stedelijke Planning gevraagd om het beleid voor 

perifere en grootschalige detailhandel uit 2014 te actualiseren, zodat gewenste 

ontwikkelingen kunnen worden gefaciliteerd (uitnodigingsplanologie) en 

ongewenste voorkomen. Tevens is verzocht een aanzet te maken voor de 

ontwikkelrichting van de Weerter Boulevard om het beleid ook te effectueren. 
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Aanpak 

Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder 230 bezoekers van de Weerter 

Boulevard.  

Er zijn een drietal bijeenkomsten geweest: een met vertegenwoordigers van 

Centrum Weert, een met leden van de Bedrijvenvereniging Roermondseweg e.o. 

en een bijeenkomst Samen Sterk met bestuursleden vanuit Centrum Weert, de 

Roermondseweg e.o. en de verantwoordelijk portefeuillehouder.  

Tevens is gebruik gemaakt van de (voorlopige) uitkomsten van het project “Op 

naar een Vitale Buitenstad!”. Bureau Stedelijke Planning, INretail en een groot 

aantal projectpartners bepalen hier samen de koers voor een Vitale Buitenstad en 

reiken de instrumenten aan. 

UITKOMSTEN IN EEN NOTENDOP    

• De detailhandel Weert vervult een verzorgende functies voor haar eigen 

inwoners (bijna 50.000) en omliggende gemeenten als Nederweert en 

Cranendonck (circa 37.000 inwoners). Daarmee is er voldoende draagvlak 

voor een volwaardig cluster van perifere en grootschalige detailhandel.  

• Uit de vergelijking met winkeldichtheden en een distributieve berekening 

blijkt dat vraag en aanbod voor de verschillende PDV/GDV-branches min of 

meer in evenwicht is c.q. er een licht overaanbod is. In de toekomst zal de 

behoefte aan fysieke winkelmeters afnemen, door demografische, 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals internet-

verkoop. Er zijn dan ook kwantitatief geen uitbreidingsmogelijkheden voor 

PDV/GDV-branches.  

ADVIES HERIJKING PDV/GDV-BELEID GEMEENTE WEERT    

• We adviseren perifere en grootschalige detailhandel (en andere 

grootschalige publieksfuncties) te concentreren aan de Weerter Boulevard.  

• Door te investeren in de Weerter Boulevard (naast Centrum Weert) én 

overtollige meters op kansarme locaties te transformeren ontstaat een 

meer vitale structuur. Deze beleidslijn vraagt: 

− geen medewerking te verlenen aan nieuwe initiatieven voor perifere en 

grootschalige en perifere detailhandel buiten de Weerter Boulevard; 

− plancapaciteit op plekken waar geen detailhandel gewenst is terug te 

dringen, door de detailhandelsbestemming te wijzigen naar niet-

detailhandelsfuncties (de gemeente Weert heeft dit traject al in gang gezet); 

− solitaire winkels te bewegen om te verplaatsen naar de Weerter Boulevard 

(of Centrum Weert). 

• We adviseren de bestaande brancheringsregels voor de Weerter Boulevard 

in stand te houden. Dit betekent dat het mogelijk is en blijft om o.a. 

woonwinkels, bouwmarkten en tuicentra hier te faciliteren. Nieuwe 
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branches zoals supermarkten, mode- of speelgoedwinkels1 zijn en blijven 

uitgesloten. Dit zijn branches die thuis horen in het centrum, en waarvoor 

ook voldoende mogelijkheden zijn in Centrum Weert (of de 

boodschappencentra).  

• Om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van de consument en de 

wensen van ondernemers aan de Weerter Boulevard, zonder de zorgvuldige 

opgebouwde detailhandelsstructuur geweld aan te doen, stellen we de 

volgende mogelijkheden voor verruiming voor op de Weerter Boulevard: 

− De ondergrens voor detailhandel van 1.000 m² bvo wordt losgelaten. Dit 

betekent dat er zich ook winkels kleiner dan 1.000 m² bvo aan de Weerter 

Boulevard mogen vestigen, mits passend binnen de brancheringsregels (zie 

vorige bullet). Denk aan kleinere sanitair-, badkamer of keukenaanbieder of 

een (super)specialist in bijvoorbeeld tuinmeubilair, verf of ijzerwaren.2  

− Blurring. Mengvormen van detailhandel met horeca, ambacht en/of 

diensten zijn binnen (wettelijke) kaders mogelijk. Dit betekent dat horeca 

in een winkel binnen grenzen mogelijk is. De lunchroom bij Intratuin is 

hiervan een voorbeeld.  

− Zelfstandige horeca en leisure. We stellen voor om bij de volgende 

herziening van het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te 

nemen voor het college. Zelfstandige, ondersteunende horeca en leisure is 

mogelijk op de Weerter Boulevard, mits a) het bijdraagt aan het economisch 

functioneren van de (detailhandel aan de) Weerter Boulevard3, en b) geen 

aantoonbaar negatief effect heeft voor Centrum Weert4. Per geval wordt 

gekeken of het initiatief aan deze voorwaarden voldoet. 

• Deze beleids- en planregels passen binnen vigerende landelijke, 

provinciale, regionale en lokale (beleids)kaders en zijn in lijn met een juiste 

toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn en de nieuwe 

Omgevingswet/Omgevingsplan (vanaf 2021). Er is nog afstemming met en 

commitment vanuit de regio en provincie nodig (o.a. in de werkgroep 

economie Samenwerking Middel-Limburg). 

AANZET ONTWIKKELRICHTING WEERTER BOULEVARD    

De ambitie is om de Weerter Boulevard de entree en het visitekaartje van Weert te 

laten zijn. Daarvoor is nodig dat ondernemers en eigenaren in samenspraak met 

de gemeente tot een gedragen visie en positionering komen, en deze uitwerken in 

1) functie- en branchemix, 2) look & feel (fysieke domein) en 3) communicatie & marketing.  

 

 

 

                                                      
1 Zo is 85% van de winkelmeters in de speelgoedbranche gevestigd in Centrumgebieden, en slechts 15% in de 

Buitenstad (verspreide bewinkeling en decentrale winkelgebieden als de Weerter Boulevard). Voor modewinkels ligt 

dit percentage nog hoger dan 85%. 
2 Eenzelfde afweging is onlangs aan de orde geweest bij de Nadere onderbouwing bestemmingsplan Stad Appingedam. 

In de planregels voor het Woonplein zijn wel branchebeperkingen opgenomen (en onderbouwd), maar is geen 

oppervlaktecriterium gesteld aan detailhandel. 
3 Dat wil zeggen in de directe nabijheid ligt van de winkels en vergelijkbare openingstijden kent als de winkels. 
4 Dat wil zeggen niet leidt tot overcapaciteit en daardoor oplopende leegstand en aantasting van woon- en leefklimaat 

en ondernemersklimaat in Centrum Weert.  
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Denk hierbij aan: 

• Een beeldkwaliteitsplan voor een hoogwaardige en meer uniforme 

uitstraling van de openbare ruimte en gevelbeeld. Qua beeldkwaliteit kan 

de ontwikkeling van de Gamma-locatie als referentie fungeren, al is deze in 

onze optiek wat te steriel, en kan gezelliger. Dit door een meer 

uitnodigende openbare ruimte te creëren (groen, zitjes, fun art, horeca met 

terras) als ook deze meer te activeren (uitstallingen, kramen, horeca met 

terras). 

• Een gezamenlijke en uniforme uitstraling, zowel in de fysieke omgeving 

(vlaggen, banieren, bewegwijzering, (digitaal) welkombord) als online 

(gezamenlijke website en acties).  

• In het verlengde, gezamenlijk aanbieden services en faciliteiten (als 

toiletten, opvang, bezorgservice), horeca-arrangementen en evenementen 

(bijvoorbeeld kerstshow doortrekken vanuit Intratuin). 

 

Samen sterk! 

Een nog grotere kruisbestuiving wordt bereikt indien Centrum Weert en de 

Weerter Boulevard zich verder weten te versterken, én verbinden. Een optie is om 

een regiegroep in te stellen, met van elk gebied twee of drie vertegenwoordigers 

die twee keer per jaar bij elkaar komt en met elkaar onder andere bespreekt: 

• adviseren over complementaire positionering van de centra; 

• evenementen, marketing en promotie met elkaar delen, en; 

• gezamenlijke aanpak leegstand. 

 

In onderstaande figuur zijn alle speerpunten samengevat, welke als aanzet voor de 

ontwikkelrichting kunnen worden gezien. 
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FIGUUR 2  VOORBEELD VAN EEN HART OP DE WEERTER BOULEVARD EN SPEERPUNTEN 

Bron: BRT Achtergrondkaart; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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1 DE CONTEXT 

In dit hoofdstuk is de context geschetst. Achtereenvolgens komen aan bod: 

begripsbepaling PDV en GDV, trends en ontwikkelingen, het krachtenveld en een 

SWOT-analyse en -confrontatie. 

1.1 BEGRIPPEN PDV EN GDV 

De begrippen PDV (Perifere Detailhandelsvestigingen) en GDV (Grootschalige 

Detailhandelsvestigingen) dateren van het ruimtelijk detailhandelsbeleid dat op 

rijksniveau van 1973 tot 2006 is gevoerd. Daarbij waren ontwikkelingen buiten 

de bestaande winkelstructuur aan strenge regels gebonden. Een uitzondering is 

in 1973 van rijkswege gemaakt met het perifere detailhandelsbeleid (PDV-

beleid). Dat liet de vestiging van bepaalde, nauwkeurig omschreven categorieën 

verkooppunten buiten de bestaande winkelgebieden toe. Het ging om auto’s, 

boten en caravans en handel in brandgevaarlijke stoffen. In 1985 werd het PDV-

beleid op rijksniveau vervolgens verruimd om winkels in ‘volumineuze’ goederen, 

zoals bouwmarkten, tuincentra en meubelzaken, de mogelijkheid te geven om zich 

in de periferie te vestigen.  

 

  

FIGUUR 3  DEFINITIE PDV EN GDV NAAR BRANCHEGROEP EN BRANCHE 

Bron: Bureau Stedelijke Planning, volgens indeling Locatus 

 

Begin jaren negentig werd nieuw beleid geformuleerd voor grootschalige 

detailhandel: het GDV-beleid dat bedoeld was om tegemoet te komen aan 

dynamiek in de markt. In de dertien stedelijke knooppunten (die waren 

aangewezen in de Vierde Nota EXTRA = Vinex) werden op specifieke locaties 

winkels van minimaal 1.500 m² bvo (bruto vloeroppervlak) toegelaten. De ArenA 
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Boulevard in Amsterdam, Alexandrium in Rotterdam en de MegaStores in Den 

Haag zijn concrete resultaten van het GDV-beleid. Eindhoven was het stedelijke 

knooppunt dat het meest nabij Weert ligt.  

 

Bij de vaststelling van de Nota Ruimte in 2006 werd het locatiebeleid in het 

algemeen en het detailhandels-vestigingsbeleid in het bijzonder gedecentraliseerd 

naar provincies en gemeenten. De provincies hebben vervolgens in een convenant 

vastgelegd dat ze het gevoerde rijksbeleid voor Detailhandel op hoofdlijnen 

zouden voortzetten. In de praktijk blijken er wel verschillen in de aanpak van 

provincies en gemeenten. De ene biedt meer bewegingsruimte dan de andere.5 

Geleidelijk zijn branches toegevoegd die tot daarvoor niet op perifere locaties 

mogelijk waren. Denk hierbij aan elektronicawinkels of sportzaken en 

modewinkels in factory outlet centers. Ook blijken traditionele PDV-aanbieders 

steeds meer branchevreemd assortiment te voeren, of kleinere winkels dan het 

voorgeschreven minimum. Gemeenten kunnen of willen hier ook niet op 

handhaven. Ook hebben diverse provincies en gemeente de ondergrens voor PDV 

en GDV verlaagd van 1.500 naar bijvoorbeeld 1.000 m² bvo. Al deze 

ontwikkelingen hebben ook in de gemeente Weert plaats gevonden. 

1.2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN PDV EN GDV 

Het PDV- en GDV-aanbod is gericht op doelgerichte aankopen. De stadscentra (en in 

mindere mate stadsdeelcentra) zijn het domein voor recreatief winkelen (mode, 

horeca en vermaak). De boodschappencentra (buurt- en wijkcentra en kleinere 

dorpscentra) zijn voor de dagelijkse aankopen. Van de 27,5 miljoen vierkante 

meter winkelvloeroppervlak (wvo) kunnen er 13,4 miljoen als PDV en GDV worden 

bestempeld, oftewel 49%.  

 

PDV en GDV kenmerkt zich, naast het specifieke winkelaanbod, door 

grootschaligheid - winkelunits zijn gemiddeld drie keer zo groot dan in de 

reguliere winkelcentra -, een lage huisvestingslast, en in de regel een goede 

(auto)bereikbaarheid en ruim en gratis parkeren. 

 

Een verdiepende analyse van het Koopstromenonderzoek Randstad 2016 levert op 

dat “sfeer en uitstraling” het belangrijkste verbeterpunt is voor de Buitenstad. 

Faciliteiten, aanbod van horeca en evenementen kunnen verder bijdragen aan de 

sfeer en uitstraling. Het “winkelaanbod” is de belangrijkste unique selling 

proposition (USP).  

 

In de periode 2005 en 2018 is maar liefst ruim 2 miljoen m² wvo PDV/GDV 

toegevoegd, een plus van 18%. De grootste toename vond plaats bij Grootschalige 

concentraties, zoals woonboulevards en retailparken: +1,5 miljoen m² wvo. De 

toename van het winkelvloeroppervlak (+17% tussen 2005 en 2018) PDV/GDV 

                                                      
5 Zie hiervoor Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
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overtreft de stijging van de reële consumentenbestedingen in de niet-dagelijkse 

detailhandel.  

 

 

FIGUUR 4  ONTWIKKELING M² WVO EN OMZET NON-FOOD IN WAARDE (2008 = 100) 

Bron: CBS Statline, Locatus Retail Facts 2008-2017; bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Er is sprake van structureel overschot aan meters, te versnipperd aanbod, teveel 

van hetzelfde en te grote overlap in (of te kleine) verzorgingsgebieden. 

 

  

FIGUUR 5  DISBALANS IN DE BUITENSTAD 

 

De vraag is wat de toekomst brengt. Een ontwikkeling die eruit springt is 

internetwinkelen. Internetwinkelen, enkele jaren geleden nog een betrekkelijk 

beperkt fenomeen, neemt inmiddels al meer dan 20% van de non-food bestedingen 

in6. Experts verwachten een verdere groei naar ca. 30%, deels door technologische 

ontwikkelingen, deels ook doordat een toenemend aantal consumenten is 

opgegroeid met internet, en dus ook zeer vertrouwd is met e-shopping. Het 

internetaandeel verschilt sterk per branche. Zo werd in de Randstad ruim 35% van 

de bestedingen aan Elektronica online gedaan, terwijl dit voor Woninginrichting 

op ca. 12% lag.  

 

                                                      
6 Op basis van uitkomsten koopstromenonderzoek Randstad 2016 
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FIGUUR 6  AANDEEL VAN BESTEDINGEN IN WEBWINKELS, RANDSTAD 2016 

Bron: KSO 2016 

 

 

FIGUUR 7  OP DE FOTO: MADE.COM, EEN ONLINE AANBIEDER VAN DESGIN INTERIEURARTIKELEN VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS MET SHOWROOMS IN AMSTERDAM (ROKIN) EN SCHIPHOL 

 

Internetwinkelen is een van de veranderingen die nadrukkelijk de Buitenstad/ 

perifere detailhandel raakt. Maar het zijn er veel meer, samen te pakken onder de 

volgende noemers: 

• Macro-economische ontwikkelingen (drivers), die onze samenleving én 

retail beïnvloeden. Nederland staat aan de vooravond van een 

demografische aardverschuiving. Er is gelijktijdig sprake van verdunning 

(daling gemiddelde huishoudensgrootte), verkleuring, vergrijzing en een 

krimpende beroepsbevolking. Belangrijk daarbij is dat de huidige generatie 

65-plussers beduidend minder besteedt in de winkels dan de mensen jonger 
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dan 65 jaar, ze hebben namelijk minder koopdrang, ze hoeven hun 

garderobe en interieur niet zo nodig elk jaar te vernieuwen. Daarnaast 

hebben ze meer keuzevrijheid, tijd en toegang tot digitalisering. 

• Veranderende consumentenbehoeften (needs). 

• Toegang tot producten, diensten en informatie (access). 

 

In het rapport Retail richting 2030 (INretail, 2017) zijn twaalf retail shifts 

beschreven, die onder deze drie noemers - ‘drivers’, ‘needs’ en ‘access’ - zijn te 

scharen. Ondernemers dienen hierop in te spelen om een toekomst te hebben. 

Vernieuwing, lef en ondernemerschap zijn hierbij cruciaal. Achter elke nieuwe 

beweging zitten weer nieuwe verdienmodellen met verkooppotentie voor 

ondernemers. Voor meer informatie zie de website van INretail. In dit 

onderzoeksrapport lichten we één van de twaalf retail shifts eruit, om te 

illustreren dat aanpassing door de ondernemer kansen biedt. De shift die we eruit 

halen is van “bezit naar gebruik”.  

 

In grotere mate gaat men spullen delen (retailshift van bezit naar gebruik). 

Door weinig gebruikte spullen (bijvoorbeeld klus- of tuingereedschap) met elkaar 

te delen bespaar je geld en het milieu én het levert je nieuwe, betekenisvolle 

contacten op. Delen is niet nieuw, dat doen we al heel lang in kleine kring, bij 

buren, familie of vrienden. Nieuw in de deeleconomie zijn de ‘deelsites’ als 

Peerby waarmee consumenten spullen delen met mensen die ze (nog) niet 

kennen. Dat delen doen ze gratis of tegen een vergoeding. Voor (sommige) 

producten wordt leasing en verhuur wellicht de nieuwe standaard. 

Bouwmarkten, tuincentra of een fietsenwinkel kunnen en moeten inspelen op 

deze nieuwe services en verdienmodellen, naast de reguliere verkoop van hun 

producten.  

 

  

FIGUUR 8  RETAILSHIFT VAN BEZIT NAAR GEBRUIK - SITES ALS PEERBY HELPEN HIERBIJ 

Bron: Peerby 

https://www.inretail.nl/special/retail-richting-2030/
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INVLOED TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP WINKELGEBIEDEN EN PDV/GDV    

De veranderingen hebben gevolgen voor alle typen winkelgebieden en alle 

branches. Toch is het ene centrum of branche kwetsbaarder voor de 

veranderingen dan het andere. De mate van kwetsbaarheid is uiteenlopend van 

aard: 

• Demografisch: winkelgebieden in stedelijke gebieden waar sprake is van 

bevolkingsgroei en (relatieve) verjonging, en dus groei aan draagvlak voor 

winkelvoorzieningen, zijn minder kwetsbaar dan winkelgebieden in de 

krimpregio’s van Nederland.  

• Branchesamenstelling: winkelgebieden die een groot aandeel 

internetgevoelige branches kennen (mode, bruin- en witgoed, sport en spel) 

zijn gevoeliger dan winkelgebieden die vooral gedragen worden door 

supermarkten en andere dagelijkse winkels. 

• Omvang en functie: grote, aantrekkelijke recreatieve winkelgebieden (vaak 

binnensteden) met een groot verzorgingsgebied en met een grote keuze en 

variatie aan aanbod (ook buiten de detailhandel) bieden sfeer en beleving. 

Middelgrote centra weten zich ten opzichte van het internet en de grote 

binnensteden of andere detailhandelsclusters vaak veel moeilijker te 

onderscheiden in functionaliteit of beleving. Daarnaast maken veel ketens 

nu een pas op de plaats en investeren primair in een beperkter aantal 

vestigingen, in vooral de grotere en aantrekkelijkere winkelgebieden.  

 

Het samenspel van de genoemde ingrijpende veranderingen leidt tot een structureel 

lagere behoefte aan fysieke winkels. In de door het ministerie van Economische Zaken 

opgestelde Retailagenda (maart 2015) wordt gemeenten en andere stakeholders 

verzocht landelijk voor te sorteren op een reductie van het aantal winkelmeters 

met 30%. Ook leidt de nieuwe tijd tot veranderingen in de aard van de winkels. 

Nieuwe concepten als afhaalpunten en pick-up points, al dan niet geïntegreerd in 

bestaande winkels of winkelgebieden, komen op. Of de nieuwe realiteit leidt tot 

grotere of juist kleinere winkels, daarover zijn de meningen verdeeld. Feit is wel 

dat de traditionele winkels van karakter veranderen: van plaatsen waar het tonen 

en de transactie van goederen centraal stond naar plaatsen van beleving en 

‘experience’, ook op de perifere clusters. 

1.3 REGIONAAL EN LOKAAL KRACHTENVELD 

FUNCTIE PDV/GDV WEERT    

Bovenlokale functie Roermondseweg (en Centrum Weert). Het detailhandelsaanbod, ook 

het PDV- en GDV-aanbod rondom de Roermondseweg, van Weert heeft niet alleen 

een functie voor de gemeente Weert (met bijna 50.000 inwoners), maar ook 

omliggende plaatsen als Nederweert, Cranendonck, tot verderaf, ook vanuit België 

(5% van bezoekers Roermondseweg komt uit België). 
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FIGUUR 9  WAAR DOEN BEZOEKERS VAN DE WEERTER BOULEVARD HUN AANKOPEN IN DE VERSCHILLENDE PRODUCTCATEGORIEËN 

MEESTAL?  

Bron: Klantenonderzoek Roermondseweg 2018 

 

De regionale functie van de detailhandel in Weert staat wel onder druk, onder 

meer door de opkomst van internetwinkelen en trekkracht vanuit grootschalige 

concentraties in Eindhoven (zoals Ekkersrijt) en Roermond (zoals Retail Park 

Roermond en het Designer Outlet Roermond). Roermond en Eindhoven liggen op 

relatief korte afstand (respectievelijk op 23 en 45 kilometer, en op 26 en 38 

autominuten) en hebben een groter en meer divers aanbod. Dit is ook te zien aan 

de herkomstverdeling van de bezoekers die op de Roermondseweg georiënteerd is. 

Maar liefst 61% van deze groep is afkomstig uit de kern Weert zelf. Daarnaast komt 

ca. 12% van de klanten uit de kern Nederweert.  

 

AANBODSTUCTUUR WEERT EN OMGEVING    

Detailhandelsclusters. De kern Weert kent twee grotere winkelgebieden: Het 

centrum, met in totaal circa 38.000 m² wvo, en de Weerter Boulevard, met in 

totaal circa 27.500 m² wvo (beiden exclusief leegstand). Naast deze clusters zijn 

er nog enkele ondersteunende winkelgebieden. Binnen deze ondersteunende 

clusters zoals Moesel is een supermarkt met enig aanvullend aanbod gevestigd. 

 

Verspreide bewinkeling. Naast het geclusterde aanbod, zijn er nog tal van solitaire 

verkooppunten in de gemeente Weert. Bij deze verspreide verkooppunten is het 

aandeel verkooppunten en meters in de detailhandelsgroep In en om het Huis 

oververtegenwoordigd: 21 verkooppunten die in totaal circa 11.500 m² wvo 

meten. Dit is 27% van het totaal aantal winkelmeters in de groep. 
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FIGUUR 10  AANBODSSTRUCTUUR DETAILHANDEL KERN WEERT IN M² WVO PER (WINKEL)GEBIED PER GROEP (EXCL. 

STRAMPROY) 

* ZIJN GEEN OFFICIËLE LOCATUS WINKELGEBIEDEN – EIGEN SELECTIE 

Bron: BRT Achtergrondkaart, Locatus mei 2018; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

 

FIGUUR 11  M² WVO PER (WINKEL)GEBIED PER GROEP  

Bron: Locatus mei 2018; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Aanbod omgeving Weert. Het aanbod in de omgeving van Weert in de PDV/GDV 

branches beperkt zich veelal tot een cluster van enkele verkooppunten of een 

solitaire winkel. Er zijn wel enkele grote winkels gevestigd met een grote 

trekkracht. Voorbeelden is o.a. Van Cranenbroek in Budel, een vrijetijdswinkel 

met veel tuinmeubelen en tuinmachines. Daarnaast zijn er enkele kleine 

clusters in o.a. Nederweert (Heerweg met Happy@Home en woonwinkel Wijen) 

en Panningen (J.F. Kennedylaan met o.a. Welkoop, Baderie en Gamma). Deze 

clusters zijn duidelijk kleiner dan dat van de Roermondseweg in Weert. 
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HET PDV/GDV AANBOD IN WEERT NADER UITGEWERKT    

Het PDV en GDV aanbod in Weert is niet enkel te vatten in de 

detailhandelsgroepen Vrije tijd, In en om het Huis en Overig. In deze paragraaf 

gaan we dieper in op de (hoofd)branches van het PDV en GDV aanbod in Weert. 

• PDV. Het typische PDV aanbod (Tuin, Doe-Het-Zelf en Wonen) concentreert 

zich zowel wat betreft winkelmeters als verkooppunten op en rondom de 

Roermondseweg. 64% van het totaal aantal m² wvo en 38% van de 

verkooppunten in de detailhandel is hier gevestigd.  

 

  

FIGUUR 12  INTRATUIN EN BETER BED - LANDELIJKE SPELERS (EN TREKKERS) GEVESTIGD RONDOM DE ROERMONDSEWEG 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

• Ook verspreid is er nog een aanzienlijk aandeel winkels in de PDV/GDV 

branches gevestigd. In totaal is hier ruim 11.000 m² wvo verspreid over 18 

verkooppunten gevestigd.  

• In het centrum is nog een kleine 1.900 m² wvo aan woonwinkels gevestigd. 

Het gaat met name om kleinschalige winkels. Bedden- en linnenwinkel 

Jacobs-Koppers aan de Maasstraat is met 446 m² wvo de grootste binnen het 

centrum. 

 

BRANCHE-

GROEP 

ROERMONDSE-

WEG E.O. 

CENTRUM OVERIG 

WINKELGEBIED 

VERSPREID TOTAAL 

 M² WVO VKP M² WVO VKP M² WVO VKP M² WVO VKP M² WVO VKP 

Sport & Spel 983  1  1.792   8  0 0 188  2  2.963  11  

Plant & Dier 7.060   3   551  5  160   2  1.475  3  9.246  13  

Bruin &Witgoed  0* 0*  679   9  0 0 95  2  774  11  

DHZ 7.160  3  370  1  0  0  1.375  2  8.905   6  

Wonen 11.353  15  1.888  10  555   2  8.090  9  21.886  36  

Totaal 26.556  22  5.280  33  715  4  11.223  18  43.774  77  

TABEL 1 PDV EN GDV AANBOD IN WEERT - * EXCLUSIEF DE TE VERPLAATSEN LAKO 

Bron: Locatus mei 2018 

 

• Voor de branches Sport & Spel en Bruin & Witgoed (meer GDV branches) 

geldt dat deze zowel qua omvang in m² wvo als in aantal verkooppunten 
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(aanzienlijk) kleiner zijn. Ruim de helft van de winkelmeters is in het 

centrum van Weert gevestigd.  

• Op en rondom de Roermondseweg was een winkel behorend tot de branche 

Sport & Spel gevestigd. Dit betrof een ruitersport winkel, die momenteel 

leeg en te koop staat (in het Locatus bestand van mei nog niet bekend, 

uitgegaan van data Locatus). De meeste winkels in deze hoofdbranche zijn 

in het centrum van Weert gevestigd (1.792 m² wvo en acht winkels). 

• Verspreid in Weert zijn met name verschillende, gemiddeld kleinschalige, 

winkels gevestigd. Alleen de woonwinkels zijn gemiddeld groter. 

Voorbeelden hiervan zijn de grote woonwinkels De Graef en Buco. 

ONTWIKKELING AANBOD SINDS 2014    

Over het algemeen is het aantal meters en verkooppunten sinds 2014 gelijk 

gebleven of iets afgenomen. Er hebben wat betreft voorzieningen in de PDV en 

GDV branches geen grootschalige ontwikkelingen plaatsgevonden in metrages 

en verkooppunten. Als er wel een ontwikkeling is, is deze kwantitatief (licht) 

negatief. Wel is het deel waar o.a. Gamma momenteel gevestigd is 

(Roermondseweg 98-100), sinds 2014 opgeleverd.  

1.4 SWOT-ANALYSE EN SWOT-CONFRONTATIE 

SWOT is de afkorting voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), 

Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). De SWOT-analyse is een 

veelgebruikte methode om inzicht te krijgen in het functioneren van een gebied. 

Het gaat om de relatieve positie ten opzichte van omliggende, concurrerende 

gebieden. 

 

Zaken waar de gemeente, eigenaren of andere stakeholders invloed op hebben zijn 

te scharen onder de sterke of zwakke punten. Een voorbeeld hiervan is de 

kwaliteit van de openbare ruimte. Op dit punt kan het winkelgebied sterk of zwak 

scoren ten opzichte van concurrerende gebieden. Zaken die van ‘buiten’ komen 

en waar geen of nauwelijks invloed op kan worden uitgeoefend vallen onder de 

kansen of bedreigingen. Een voorbeeld hiervan is bevolkingsgroei en -krimp.  

 

Tijdens de interviews met de verschillende stakeholders in Weert (eigenaren, 

ondernemers en gemeente) zijn we ingegaan op hun blik hierop. Deze input 

gecombineerd met de resultaten van de bezoekers enquête en onze eigen 

waarneming ter plekke leidt tot onderstaande SWOT-analyse. 
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STERKTES ZWAKTES 

• Grote sterke trekkers in en rondom gebied 

gevestigd. 

• Gemiddeld goede bereikbaarheid met 

auto. 

• Gemiddeld voldoende parkeren bij 

winkels. 

• Veiligheid en netheid gebied zijn volgens 

klanten op orde. 

• Het gebied is georganiseerd binnen 

Parkmanagement Weert. 

• Eerste aanzet tot evenementen is met o.a. 

Bouncing Boulevard gemaakt. 

• Matige kwaliteit publieke ruimte en 

openbaar gebied.  

• Parkeren bij bijna elke winkel apart, geen/ 

beperkte synergie binnen PDV-cluster. 

Maakt combinatiebezoek lastig. 

• Parkeerplekken worden bezet gehouden 

door langparkeerders (vrachtwagens). 

• Nog nauwelijks horeca, evenementen en 

andere faciliteiten. 

• Te langgerekt gebied, waarbij centraal 

punt ontbreekt. 

• Slecht bereikbaar openbaar vervoer. 

• Leegstand/verloop binnen PDV-cluster. 

• Winkelaanbod (wonen) te beperkt om 

concurrentie grote clusters aan te kunnen. 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Ligging nabij de Belgische grens, in 

potentie meer klanten. 

• Centrum Weert wordt opgewaardeerd en 

heeft nodige aantrekkingskracht – samen 

sterk – een merk uitdragen. 

• Ligging nabij snelweg A2. 

• Enkele grootschalige trekkers (als de Graef 

en Buco) liggen solitair. Bij clustering 

rondom Roermondseweg wordt dit cluster 

versterkt. 

• Veel versnipperd eigendom en geen 

clustering van detailhandelsaanbod. 

• De Roermondseweg vormt een barrière 

tussen aanbod ten noorden en ten zuiden 

ervan. 

• Nog sterke toename verwacht 

internetaankopen in branche In en Om 

het Huis. 

• Nodige afvloeiing naar grotere clusters als 

Roermond en Eindhoven. 

• Stabiel inwoneraantal, maar vergrijzing 

(ouderen besteden gemiddeld minder). 

TABEL 2 SWOT ANALYSE WEERT PDV/GDV AANBOD EN ROERMONDSWEG 

SWOT-CONFRONTATIE    

Een SWOT-confrontatie koppelt de sterke en de zwakke punten aan de kansen en 

bedreigingen. Zo ontstaan de meest veelbelovende mogelijkheden en de meest 

bedreigende situaties voor het PDV/GDV aanbod en de Weerter Boulevard in 

Weert. 

 

MEEST VEELBELOVEND 

Met de juiste inzet van de ondernemers op de Roermondseweg (en in 

samenwerking met BIZ ondernemers en vastgoed Centrum) kunnen zij elkaar 

versterken op het gebied van marketing en uitstraling. Door Weert en de 

Roermondseweg als een merk neer te zetten, zal de aantrekkingskracht van beide 

detailhandelsclusters versterken. Hierbij moet rondom de Roermondseweg sterk 

worden gewerkt aan een uniforme uitstraling en gezamenlijke visie en eventueel 
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evenementen. Door het opzetten van Parkmanagement Weerter Boulevard en start 

met evenementen als Bouncing Boulevard is een goed begin gemaakt.  

 

MEEST BEDREIGEND 

Met de toename van internetaankopen op het internet, een ouder wordende 

bevolking in Weert zelf en een ruimtelijk zwakke clustering van het aanbod is een 

cluster zoals deze er nu rondom de Roermondseweg uit ziet, erg kwetsbaar. De 

afvloeiing naar grotere clusters met een breed aanbod (zoals Roermond en 

Eindhoven) zal groter worden. 
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2 DISTRIBUTIEVE TOETS PDV/GDV WEERT 

Aan de hand van een drietal methoden is een analyse gemaakt van de 

kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor de PDV/GDV-branches in Weert: 

1. Benchmark dichtheden Nederland 

2. Benchmark dichtheden vergelijkbare functie kernen 

3. Distributieve toets 

2.1 BENCHMARK DICHTHEDEN NEDERLAND 

Het aanbod in meters (m² wvo) voor de verschillende branches is in onderstaande 

figuur afgezet tegen het aantal inwoners. De dichtheid in onderstaande figuur is 

weergegeven voor het aantal m² wvo per 1.000 inwoners. 

 

 

FIGUUR 13  DICHTHEID BRANCHES WEERT T.O.V. DICHTHEID NEDERLAND – AANTAL M² WVO PER 1.000 INWONERS 

Bron: Locatus mei 2018, Locatus Retail Facts 2018, CBS Statline 

 

Uit de analyse blijkt dat het aanbod in nagenoeg alle branches duidelijk boven het 

landelijke gemiddelde ligt. In vergelijking tot de gemiddelde Nederlander hebben 

de Weertenaren meer winkelmeters in de branches Sport & Spel, Plant & Dier, 

Doe-Het-Zelf en Wonen tot hun beschikking. De Bruin & Witgoed branche 

(Elektronica) is hierin de uitzondering. Weert kent een lage dichtheid in deze 

branche. Met de verplaatsing en vergroting van LAKO7 zal de dichtheid minimaal 

op 36 m² wvo per 1.000 inwoners te liggen. Dit is vergelijkbaar met Nederland. 

                                                      
7 Huidige winkel meet 281 m² wvo. Nieuwe vestiging zal minimaal 1.000 m² wvo gaan meten: een netto toename van 

minimaal 719 m² wvo 
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Deze gemiddeld hoge dichtheden duiden enerzijds op een ruim aanbod, maar deze 

kan anderzijds ook verklaard worden door de bovenlokale functie van het aanbod 

in Weert.  

2.2 BENCHMARK VERGELIJKBARE FUNCTIE VAN KERNEN 

Naast een benchmark met de Nederlandse dichtheden, kan de dichtheid in Weert 

ook vergeleken worden met gemeentes met een vergelijkbare functie. In dit geval 

zijn alle gemeentes in Nederland met net als Weert een Hoofdwinkelgebied Groot 

(volgens Locatus) meegenomen. Dit resulteert in het volgende beeld: 

 

 

FIGUUR 14  DICHTHEID BRANCHES WEERT T.O.V. BENCHMARK (GEMEENTEN MET VERGELIJKBARE FUNCTIE) – 

AANTAL M² WVO PER 1.000 INWONERS 

Bron: Locatus mei 2018 (Weert) en oktober 2018 (Benchmark), CBS Statline 

 

Uit de analyse blijkt dat de dichtheid van het aanbod in Weert op verschillende 

punten vergelijkbaar is met de benchmark. De dichtheid woonwinkels ligt 

nagenoeg gelijk. Het aanbod Bruin & Witgoed ligt (net als in vergelijking met 

Nederland) nog aanzienlijk lager, al zal dit met de verplaatsing van LAKO 

veranderen. Het aanbod winkels Plant & Dier en Doe-Het-Zelf ligt in Weert iets 

hoger dan de referentie. 

 

De gemiddeld veelal vergelijkbare dichtheden duiden erop dat het aanbod in 

Weert naar behoren is voor een plaats met een functie zoals die van Weert. 

Doordat er slechts voor Bruin & Witgoed (en in aanzienlijk mindere mate Sport & 

Spel) een iets lagere dichtheid is dan de benchmark, achten wij het aanbod in 

Weert kwantitatief op orde. Grote kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden zijn er 

op basis van deze benchmarkanalyse niet. 
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2.3 DISTRIBUTIEVE TOETS 

Op basis van het klantonderzoek op de Weerter Boulevard en onze kennis over 

koopstromen in soortgelijke plaatsen, kunnen we de koopstromen voor het 

aanbod van Weert bepalen. Met behulp van deze koopstromen, aanbod cijfers, 

ontwikkeling van de vraag en (gecorrigeerde) bestedingscijfers kunnen we nagaan 

wat de indicatieve kwantitatieve behoefte in de verschillende branches voor Weert 

is.  

 

Deze zogenaamde distributieve toets helpt in de analyse wat de 

aanbodmogelijkheden voor de toekomst zijn en waar eventueel meer, dan wel 

minder vraag naar komt. Waar liggen kansen en waar niet? In Bijlage 6 zijn de 

volledige distributieve toetsen opgenomen. Onderstaand zijn de uitkomsten 

weergegeven. 

 

SPORT EN SPEL INDICATIEVE MARKTRUIMTE 2025 

Plant & Dier -1.100 

Sport & Spel  -1.000 

Bruin & Witgoed / Elektronica  900* 

Doe Het Zelf  - 1.800 

Wonen - 9.200 

TABEL 3 INDICATIEVE MARKTRUIMTE 2025 (AFGEROND OP HONDERTALLEN) - * EXCLUSIEF TOENAME METERS LAKO 

 

De meeste branches in Weert hebben in de huidige situatie gemiddeld een 

vloerproductiviteit die lager ligt dan het Nederlands gemiddelde. Met name door 

de toename van het aandeel internetbestedingen neemt het functioneren de 

komende jaren af (de lichte bevolkingsgroei voor de komende jaren kan dit niet 

compenseren). Daarmee is er voor de meeste branches een negatieve indicatieve 

uitbreidingsruimte in 2025. Dit geeft aan dat er kwantitatief geen 

uitbreidingsmogelijkheden zijn voor het GDV/PDV aanbod in Weert. 

2.4 CONCLUSIES 

Uit de verschillende kwantitatieve toetsen blijkt dat er in Weert op zijn hoogst een 

evenwicht is in vraag en aanbod binnen de GDV/PDV branches. In de toekomst zal 

door met name de toename van internetbestedingen de vraag niet groter worden. 

Kwantitatief zijn er dan ook geen uitbreidingsmogelijkheden in deze branches in 

Weert. Er zal volop moeten worden ingezet op kwalitatieve verbetering van het 

aanbod.  
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3 HERIJKING PDV/GDV BELEID GEMEENTE WEERT 

Dit hoofdstuk bevat de herijking van het PDV/GDV-beleid voor Weert. Het huidige 

beleid is onder de loep genomen. Met de uitkomsten van de analyses uit de vorige 

twee hoofdstukken is het PDV/GDV-beleid aangescherpt.  

3.1 VIGEREND BELEID 

PDV/GDV BELEID WEERT    

Het huidige PDV/GDV beleid van de gemeente Weert is opgenomen in ‘Weert, 

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches’ uit 2014 opgesteld door BRO. Voor 

de marktmogelijkheden werden de volgende conclusies getrokken: 

• Er is een ruim aanbod in de branches Doe-Het-Zelf en Wonen. Met name de 

laatste functioneert zeer matig. Hierdoor is er geen uitbreidingsruimte voor 

deze branches binnen Weert. 

• De Tuinbranche is ruim aanwezig en functioneert redelijk. Voor de toekomst 

is er dan ook enige uitbreidingsruimte. De mogelijkheden om het aanbod 

te versterken waren echter beperkt door het aantal zaken dat reeds in 

Weert gevestigd is. 

• Voor de GDV branches (dibevo, bruin- en witgoed, sport, spel en rijwielen) 

was er zelfs uitgaande van een versterking van het aanbod en daarmee 

gepaarde toename in koopkrachtbinding en -toevloeiing niet of nauwelijks 

enige uitbreidingsruimte. 

• De effecten van het ontbreken van de uitbreidingsruimte zijn dat het 

toevoegen van detailhandel in de PDV-branches het aanbod op de 

Roermondseweg wel onder druk zet, maar geen afbreuk doet aan het 

overige aanbod in Weert. Het toestaan van GDV-branches daarentegen zal 

een forse impact hebben op het functioneren van de zaken in de 

binnenstad. 

 

De belangrijkste overwegingen en overige conclusies betreft de ontwikkelrichting 

van de Roermondseweg in dit vigerende beleid zijn de volgende: 

• Functionele ontwikkelrichting. Voor retailers in de PDV branches wonen, doe-

het-zelf en tuin wordt de mogelijkheid geboden uit te breiden. Indien zij 

niet op de Roermondseweg gevestigd zijn, is uitbreiding enkel mogelijk als 

zij verplaatsen naar de Roermondseweg. Voor GDV-branches geldt dat deze 

gefaciliteerd moeten worden in het centrum van Weert, met als 

uitzondering zeer gespecialiseerde en grootschalige sportspeciaalzaken en 

kampeerwinkels. 
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• Ruimtelijke opgave. De ruimtelijke opzet en uitstraling van de 

Roermondseweg laat in de huidige situatie te wensen over, waardoor er 

vooral een ruimtelijke opgave ligt. Het aanbod is versnipperd aanwezig en 

de uitstraling van veel panden en de openbare ruimte is matig. 

Belangrijkste opgave is dan ook clustering van het aanwezige aanbod zodat 

een zichtbaar, herkenbaar, samenhangend en compact cluster ontstaat. 

BRO pleit ervoor om de clustering vanwege de bereikbaarheid, 

zichtbaarheid en het hier reeds gevestigde aanbod, primair plaats te laten 

vinden aan de westzijde van de Roermondseweg. 

OVERIG VIGEREND BELEID    

Het overig beleid bestaat uit de volgende stukken en aanpak: 

1. Retaildeals. In 2016 tekende de gemeente Weert als een van de eerste 50 

gemeenten de Retaildeals van voormalig minister Kamp. Ook heeft de 

provincie de provinciale Retaildeals getekend. Het doel van de minister was 

om door de deals de ongebreidelde groei van winkelmeters te stoppen. 

2. Visie provincie Limburg. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014). De 

Limburgse ambitie is een gezonde detailhandelsmarkt die goed inspeelt op 

maatschappelijke ontwikkelingen. Enerzijds moeten dit de vitale en 

aantrekkelijke binnensteden zijn, maar ook door kwalitatief aantrekkelijke 

grootschalige concentraties te bieden voor haar bewoners. Voor Weert en de 

Roermondseweg zijn met name de focus op het terugdringen van teveel 

meters en het geven van een kwalitatieve impuls aan de PDV-clusters binnen 

de provincie van belang. 

3. Structuurvisie Weert 2025. Hierin heeft de gemeente de bedrijvenlocatie de 

Roermondseweg-Moesdijk aangewezen als PDV-locatie. 

 

Zie voor een uitgebreide beschrijving van het overige vigerende beleid Bijlage 2. 

3.2 PLANREGELS: BRANCHERING EN METRAGES 

De beleidsuitgangspunten zijn ruimtelijk vertaald in (de planregels) van 

bestemmingsplannen. Voor PDV/GDV in Weert is het bestemmingsplan 

Bedrijventerreinen 2013 van kracht. 

BRANCHERING    

De brancheringsregels voor perifere detailhandel zijn opgenomen in bijlage 3 van 

het bestemmingsplan: 
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Branchering – Bijlage 3 bestemmingsplan Bedrijventerreinen 2013 

Perifere detailhandel toegestaan:  

a. Woninginrichting  

b. Keukens/sanitair  

c. Doe-het-zelf 

d. Tuincentrum  

e. Dierenvoeding- en benodigdheden, in combinatie met tuincentrum 

f. Kampeerartikelen  

g. (Buiten)sport  

h. Fietsen 

i. Automaterialen 

j. ABC-branches, voor wat betreft auto's, boten en caravans.  

 

Perifere detailhandel niet toegestaan:  

k. Volumineuze en ABC-branches (voor wat betreft landbouwwerktuigen 

en grove bouwmaterialen) 

l. Brand-/explosiegevaarlijke goederen 

m. Speelgoed 

n. Mega-supermarkt 

o. Consumentenelektronica. 

 

Voor deze laatste categorie geldt (n. Consumentenelektronica) dat deze 

inmiddels via het raadsbesluit (per 28 februari 2018) wel is toegestaan 

binnen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’.  

 

Betreft de verkoop van branchevreemde producten geldt de uitzondering 

van een beperkte oppervlakte van maximaal 10% van het 

bedrijfsvloeroppervlak tot een maximum van 250 m² met een maximum 

oppervlak van 100 m² per branchegroep.  

Bron: Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weert 2013, Bijlage 3 bij regels 

 

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt 

ten minste verstaan het gebruik van gronden voor (7.5.1): g) horecadoeleinden; 

h) recreatieve doeleinden; k) leisure-functies uitgezonderd ter plaatse van de 

aanduiding ‘cultuur en ontspanning’. 

 

Voor de percelen waar al horeca was toegestaan op het moment van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan in 2013 geldt dat uitsluitend de 

horecavorm, welke ter plaatse aanwezig is op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan is toegestaan.  
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Voor de locatie Intratuin werd in de collegevergadering van 17 oktober 2007 

medewerking verleend voor de inrichting van een zogeheten ‘tuincafé’ bij deze 

Intratuin. 

MAATVOERING    

Voor de winkels op Bedrijventerreinen geldt een minimale maatvoering van 1.000 m² 

bvo (en maximaal 5000 m²) per verkooppunt. Met dien verstande dat de 

verkoopvloeroppervlakte voor detailhandel in woninginrichting en meubels per 

vestiging maximaal 15.000 m² bedraagt (1. Begrippen 1.64 perifere detailhandel). 

3.3 ADVIES AANSCHERPING PDV/GDV BELEID 

De perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV en GDV) buiten het 

centrum van Weert krijgen aanzienlijk minder aandacht dan het centrum. Dit is 

niet helemaal terecht, aangezien meer dan de helft van het totale 

detailhandelsaanbod buiten het centrum van Weert is gevestigd. Daarbij speelt dat 

de gemeente Weert regelmatig verzoeken krijgt voor vestiging van nieuwe 

branches of winkels kleiner dan 1.000 m² bvo, die nu volgens het beleid en het 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen 2013 niet zijn toegestaan. Om de aandacht 

eveneens op de Weerter Boulevard te leggen is onderstaand de aangescherpte 

beleidsrichting geschetst. 

 

In hoofdlijn behelst ons advies voor het aangescherpt beleid: 

1. Verdere concentratie van PDV/GDV op de Weerter Boulevard in combinatie 

met transformatie van overtollige meters elders 

2. Bestendiging van de planregels voor de Weerter Boulevard omtrent de 

branchering, maar het loslaten van een minimaal oppervlakte van 1.000 m² 

bvo, en daarbij enige verruiming voor blurring, horeca en leisure  

 

Onderstaand zijn deze twee hoofdlijnen nader uitgewerkt. 

AD 1. CONCENTRATIE PDV/GDV WEERTER BOULEVARD    

De Weerter Boulevard is hét cluster voor perifere en grootschalige detailhandel 

in de gemeente Weert én de buurgemeenten Nederweert en Cranendonck. Het 

is het grootste en meest complete cluster in de directe omgeving. Daardoor 

geniet het ook enige bovenlokale aantrekkingskracht. Een expliciete keuze voor 

de concentratie van PDV/GDV aan de Weerter Boulevard én sanering elders 

vraagt afstemming met en commitment vanuit de regio en provincie. Dit kan 

onder andere worden besproken in de werkgroep economie van Samenwerking 

Midden-Limburg (SML), waarin zowel de gemeenten uit de regio als de provincie 

is vertegenwoordigd. 
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FIGUUR 15  REGIONAAL KEUZES MAKEN OM ZO TOT EEN VITALERE WINKELSTRUCTUUR TE KOMEN 

 

Verdere clustering (en het tegengaan van verdere versnippering) is nodig omdat er 

nu al sprake is van een structureel overaanbod aan PDV/GDV en naar de toekomst 

toe de behoefte aan fysieke winkelmeters terugloopt. Dit geeft duidelijkheid en 

investeringszekerheid aan retailers en vastgoedpartijen. 

 

Verder concentratie gaat gepaard met sanering van winkelmeters elders. Dit 

kan door: 

• Geen medewerking (meer) te verlenen aan nieuwe initiatieven voor 

perifere en grootschalige en perifere detailhandel buiten de Weerter 

Boulevard. 

• Plancapaciteit op plekken waar geen detailhandel gewenst is terug te 

dringen, door de detailhandelsbestemming te wijzigen naar niet-

detailhandelsfuncties. Als deze plekken nu niet in gebruik zijn als 

detailhandel kan de bestemming zonder risico op planschade worden 

gewijzigd, als hier een redelijke termijn aan wordt gekoppeld 

(voorzienbaarheid creëren). Bijvoorbeeld door detailhandel te wijzigen naar 

niet-detailhandel als op een bestemming waar geen sprake is van voort te 

zetten gebruik of er feitelijk nooit detailhandel in heeft gezeten (in de 

afgelopen 10 jaar). Dit is reeds vastgelegd in het bestemmingsplan 

Binnenstad en wordt gerealiseerd in de bestemmingsplannen 

Woongebieden 2014 en Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 2013.  

• Solitaire winkels te bewegen om te verplaatsen naar de Weerter Boulevard 

(of Centrum Weert). 
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FIGUUR 16  CLUSTERING VOOROP EN GEEN (NIEUWE) SOLITAIRE VERKOOPPUNTEN 

 

Beleidslijn nieuwvestiging 

  

FIGUUR 17  SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN BELEID TEN OPZICHTE VAN WENS NIEUWVESTIGING 

 

De afweging voor nieuwe detailhandelsvestigingen in de gemeente Weert ziet er 

als volgt uit: 

• Centrum/kernwinkelgebied. Binnen het centrum zijn alle nieuwe 

verkooppunten toegestaan. 

• Weerter Boulevard. Op het PDV-cluster zijn alle nieuwe verkooppunten 

toegestaan indien passend binnen de branchering en structuur van het 

gebied (zie paragraaf 3.1). 

• Boodschappencentra (zoals in visie8). Toegestaan indien dagelijkse structuur 

wordt verbeterd. Voor detailhandel betekent dat winkels passend binnen 

de Locatus detailhandelsgroep Dagelijks zijn toegestaan9.  

                                                      
8 Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra – Gemeente Weert - 2014 
9 Volgens de bestemmingsplannen zijn alle detailhandelsbranches mogelijk binnen deze boodschappencentra. Voor 

een aantrekkelijke detailhandelsstructuur in Weert, zien wij idealiter winkels in de niet-dagelijkse branches binnen 

het centrum en eventueel de Weerter Boulevard landen. 
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• Op solitaire of andere locaties die hierboven niet genoemd zijn worden 

nieuwe winkelontwikkelingen niet toegestaan. 

AD 2. ENIGE VERRUIMING MOGELIJK WEERTER BOULEVARD    

We adviseren om de huidige brancheringsregels te handhaven, maar enige 

verruiming te bieden voor de Weerter Boulevard voor: 

• Detailhandel < 1.000 m² bvo: los laten minimum metrage 

• Andere functies: horeca, leisure en blurring 

 

Hiermee wordt enerzijds tegemoet gekomen aan wensen en eisen vanuit 

ondernemers, vastgoedeigenaren en consumenten aan de Weerter Boulevard en 

anderzijds geen onnodige wissel getrokken op Centrum Weert en alle 

investeringen die daar plaats vinden. 

 

Toelichting waarom geen verruiming branchering 

Voor adviseren voor detailhandel geen verdere brancheverruiming op de Weerter 

Boulevard toe te staan. De branchegroepen Dagelijks, Mode & Luxe en (Sport &) 

Spel zijn typische centrumbranches10waarvoor ook voldoende mogelijkheden zijn 

in het centrum van Weert.  

De afgelopen jaren hebben de gemeente Weert en de binnenstad duidelijk 

geïnvesteerd in het centrum van Weert. Dit werpt zijn vruchten af. Door een 

compacter centrum te realiseren is de leegstand terug gedrongen en functioneren 

de winkels beter. Een aantrekkelijk en goed functionerend centrum draagt bij een 

de leefbaarheid van de inwoners van Weert en omliggende kernen. 

 

Indien er meer branches, zoals speelgoed, op de Roermondseweg e.o. worden 

toegestaan, gaat dit als een precedentwerking gelden. Diverse partijen vinden een 

locatie aan de rand van een kern aantrekkelijk, o.a. door het ruime en gratis 

parkeren dat hier veelal geldt, evenals de meestal goede bereikbaarheid met de 

auto en de lage(re) huren. Hierdoor zullen zij dit voorbeeld van de speelgoedzaak 

wensen te volgen. De investeringen in het centrum van Weert en ook de 

leefbaarheidsimpuls voor bewoners van Weert en omgeving kunnen daarmee 

teniet worden gedaan. 

 

Detailhandel  <1.000 m² bvo toestaan 

Voor de winkels op de Weerter Boulevard geldt dat deze gekenmerkt wordt door 

grootschaligheid. In het huidige bestemmingsplan geldt een minimale maatvoering 

van 1.000 m² bvo per verkooppunt. Kleinere winkels moeten zich vestigen binnen 

het centrum van Weert. In de huidige situatie zijn er echter al verschillende 

detailhandelsvestigingen op de Weerter Boulevard met een kleinere winkel dan 

1.000 m² bvo. 

 

                                                      
10 Zo is 85% van de winkelmeters in de speelgoedbranche gevestigd in Centrumgebieden, en slechts 15% in de 

Buitenstad (verspreide bewinkeling en decentrale winkelgebieden als de Weerter Boulevard). Voor modewinkels ligt 

dit percentage nog hoger dan 85%. 
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Doordat er naast de jarenlange trend van schaalvergroting, momenteel ook sprake 

is van schaalverkleining, laten we de ondergrens voor detailhandel van 1.000 m² 

bvo los. Dit betekent dat er zich ook (nieuwe) winkels kleiner dan 1.000 m² bvo 

aan de Weerter Boulevard mogen vestigen, mits passend binnen de 

brancheringsregels (zie vorige punt). Denk aan kleinere sanitair-, badkamer of 

keukenaanbieder of een (super)specialist in bijvoorbeeld tuinmeubilair, verf of 

ijzerwaren.11  

 

Andere functies: horeca en leisure  

Naast detailhandel zijn er nog andere commerciële voorzieningen die kunnen 

landen op en rondom de Weerter Boulevard. Wij zien kansen voor de volgende 

functies: 

• Horeca. Met name ondersteunend aan de detailhandel om zo de 

verblijfsduur en -kwaliteit op de Weerter Boulevard te verbeteren. 

• Leisure. Bijvoorbeeld een modern fitnesscentrum (eventueel van een 

(inter)nationale keten) of binnen de categorie Ontspanning & Vermaak een 

Family entertainment center of edu-tainment. Dit laatste type heeft net als 

de Roermondseweg e.o. ook een regionale functie. Kleinere voorzieningen 

horen in het centrum.  

 

We stellen voor om bij de volgende herziening van het bestemmingsplan een 

wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor het college. Zelfstandige, 

ondersteunende horeca en leisure is mogelijk op de Weerter Boulevard, mits: 

a. het bijdraagt aan het economisch functioneren van de (detailhandel aan de) 

Weerter Boulevard, dat wil zeggen in de directe nabijheid ligt van de 

winkels en vergelijkbare openingstijden kent als de winkels, en; 

b. geen aantoonbaar negatief effect heeft voor Centrum Weert, dat wil zeggen 

niet leidt tot overcapaciteit en daardoor oplopende leegstand en aantasting 

van woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat in Centrum Weert12. 

Per geval wordt gekeken of het initiatief aan deze voorwaarden voldoet.  

 

Blurring 

Blurring is het Engelse woord voor vervagen. Het wordt steeds vaker gebruikt 

om de vervagende grenzen tussen verschillende functies en kanalen aan te 

geven: de vermenging van detailhandel met horeca, ambacht, dienstverlening 

en/of groothandel. Deze mengvormen komen samen in hybride concepten. 

Deze nemen toe in populariteit en voorzien in de behoefte aan verrassende 

concepten, vaak op bijzondere locaties. Waarbij twee functies worden 

gecombineerd is toegestaan binnen de wettelijke mogelijkheden. Vooralsnog 

gelden daarbij de volgende landelijke uitgangspunten voor het mengen met 

andere functies: 

  

                                                      
11 Eenzelfde afweging is onlangs aan de orde geweest bij de Nadere onderbouwing bestemmingsplan Stad 

Appingedam. In de planregels voor het Woonplein zijn wel branchebeperkingen opgenomen (en onderbouwd), maar is 

geen oppervlaktecriterium gesteld aan detailhandel. 
12 Hier volgen we de systematiek van de Ladder voor duurzame verstedelijking en de vaste lijn van de jurisprudentie 

over de Ladder. 
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HOOFDFUNCTIE GEMENGD MET ALCOHOL  

Detailhandel* Horeca (of andere publieksfuncties), mits a) ondergeschikt, b) 

gemaximeerd, c) geen eigen ingang, d) dezelfde openingstijden als 

de winkel en e) geen alcohol geschonken 

Niet 

toegestaan 

Horeca Detailhandel (of andere publieksfuncties), mits a) ondergeschikt, b) 

gemaximeerd en c) er sprake is van twee (of meer) afzonderlijke 

lokaliteiten in totaal minimaal 35 m² gelet op geldende wet- en 

regelgeving  

Toegestaan, 

mits vergund 

TABEL 4 BLURRING-CONCEPTEN - *OF EEN ANDERE PUBLIEKSFUNCTIE NIET ZIJNDE HORECA 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

Breder pakket aan faciliteiten 

Denk bij faciliteiten aan bijvoorbeeld afhaalpunten en toiletten. Door meer 

voorzieningen rondom het PDV-aanbod aan de Weerter Boulevard te realiseren, 

hebben potentiele klanten meer redenen naar het gebied te komen en kan de 

verblijfsduur/beleving worden verbeterd.  

 

  

FIGUUR 18  OPTIES PUBLIEKSGERICHTE FUNCTIES TER VERBREDING VAN HET AANBOD OP DE WEERTER BOULEVARD 

 

Passend binnen landelijk en provinciaal beleid 

De beleids- en planregels passen binnen vigerende landelijke, provinciale, 

regionale en lokale (beleids)kaders en zijn in lijn met een juiste toepassing van de 

Europese Dienstenrichtlijn en de nieuwe Omgevingswet/Omgevingsplan (vanaf 

2021). Er is nog wel afstemming met en commitment vanuit de regio en provincie 

nodig (o.a. in de werkgroep economie Samenwerking Middel-Limburg). 

 



36 ONTWIKKELRICHTING WEERTER BOULEVARD 

 

4 ONTWIKKELRICHTING WEERTER BOULEVARD 

In dit slothoofdstuk is een aangezet gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de 

Weerter Boulevard, de concentratie van PDV/GDV en andere grootschalige 

publieksfuncties in Weert en omgeving.  

4.1 AANBODSTRUCTUUR WEERTER BOULEVARD 

De Weerter Boulevard wordt gevormd door een deel van de Roermondseweg 

(grofweg tussen Onzelievevrouwestraat en Trumpertweg) en de parallel daaraan 

gelegen Moesdijk (afbakening gemeente Weert). Door de ligging aan de 

Roermondseweg, binnen deze afbakening circa 2 kilometer lang, is het aanbod 

zeer verspreid. Daarnaast vormt de Roermondseweg de belangrijkste 

toegangsroute voor Weert vanuit de zuidoostelijke hoek. Dit zorgt ervoor dat er 

nauwelijks verbinding is tussen de verkooppunten aan weerszijden van de weg. 

 

  

FIGUUR 19  AANBOD WEERTER BOULEVARD 

Bron: BRT Achtergrondkaart, Locatus mei 2018, eigen inventarisatie; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

De concentratie rondom de Moesdijk is het sterkst. Hier liggen naar verhouding 

de meeste (woon)winkels bij elkaar. De meeste verkooppunten zijn echter qua 

entree, parkeerplaats en qua openheid niet op elkaar georiënteerd. Dit 

resulteert erin dat combinatiebezoek tussen de verkooppunten maar beperkt 

wordt aangemoedigd.  
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BRANCHE-GROEP ROERMONDSE-WEG E.O. TOTAAL (ALLE WINKELS) 

 M² WVO VKP M² WVO VKP 

Sport & Spel 983  1  2.963  11  

Plant & Dier 7.060   3  9.246  13  

Bruin &Witgoed  0* 0* 774  11  

DHZ 7.160  3  8.905   6  

Wonen 11.353  15  21.886  36  

Totaal 26.556  22   43.774   77  

TABEL 5 PDV EN GDV AANBOD WEERTER BOULEVARD EN TOTAAL WEERT - * EXCLUSIEF DE TE VERPLAATSEN LAKO 

Bron: Locatus mei 2018 

4.2 UITKOMSTEN BEZOEKERSENQUÊTE 

Op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2018 is een enquête gehouden 

onder de bezoekers van de Roermondseweg (respons 230). Doel hiervan was het 

profiel, het gedrag en het oordeel van de bezoeker te kunnen achterhalen. 

HERKOMST BEZOEKER    

Onderstaand is voor de drie branchegroepen Plant en Dier, Doe-Het-Zelf en Wonen 

weergegeven waar de klanten vandaan komen13, met tussen haakjes aantal 

respondenten dat meestal op de Roermondseweg georiënteerd is.  

 

 

FIGUUR 20  WAAR KOMEN DE KLANTEN MET DE ORIËNTATIE OP ROERMONDSEWEG VANDAAN? (OVERIG14) 

Bron: Klantenonderzoek Roermondseweg 2018 

                                                      
13 Voor Sport en Spel en Elektronica was een te klein aantal respondenten georiënteerd op de Roermondseweg om 

deze weer te geven, namelijk < 50. 
14 Overige kernen (in willekeurige volgorde): Aspel, Baexem, Blerick, Bocholt, Bree, Budel, Ell, Gastel, Grathem, Grogel, 

Heibloem, Helmond, Hunsel, Kaulille, Kinrooi, Laar, Leudal, Maaseik, Margraten, Meeuwen, Meijel, Molenbeersel, 

Nuth, Peer, Someren, Sterksel, Swartbroek, Toren, Tungelroy. 
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In alle branchegroepen is ongeveer 60% woonachtig in Weert zelf. Met Stramproy 

(eveneens gemeente Weert) erbij is dit rondom de 70%. Nederweert is qua 

toevloeiing de belangrijkste kern voor het aanbod op de Roermondseweg. 

Ongeveer 10%-15% van de klanten komt uit andere kernen dan de zeven 

belangrijkste. Dit zijn veelal kleine kernen rondom Weert. 

KENMERKEN BEZOEKERS ROERMONDSEWEG    

In onderstaande figuur zijn de kenmerken van de respondenten op de 

Roermondseweg weergegeven. Kortom, zij komen meestal uit Weert of directe 

omgeving, zij zijn relatief oud met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar en zijn net 

iets vaker man dan vrouw. De momenteel al hoge leeftijd van de bezoekers zal 

naar verwachting verder toenemen. Dit ingegeven door de vergrijzing van de 

inwoners van Weert (en omgeving). Gemiddeld besteden ouderen minder geld aan 

luxe producten als meubels.  

 

  

FIGUUR 21  KENMERKEN BEZOEKERS WEERTER BOULEVARD 

Bron: Klantonderzoek Roermondseweg 2018 

OORDEEL BEZOEKER    

Om tot een op en top aantrekkelijke Weerter Boulevard te komen, is het relevant 

om te weten hoe de bezoekers het gebied beoordelen. Uit de enquêtes kunnen we 

de volgende conclusies trekken: 

• Op kenmerken als autobereikbaarheid, parkeermogelijkheden auto en 

stallingsmogelijkheden fiets scoort het gebied goed. Bij de vraag wat 

respondenten zouden doen als zij het voor het zeggen hadden, zouden zij 

wel de veiligheid bij de toegang tot het gebied verbeterd willen zien. Dit 

heeft te maken met de verschillende in- en uitritten binnen het gebied. 

• Voor bereikbaarheid openbaar vervoer, evenementen en aanbod overig (als 

horeca en diensten) scoort de Weerter Boulevard een onvoldoende. Met 

name voor de laatst genoemde factor is een verbetering belangrijk. Bij de 
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open vraag ‘wat zou u veranderen als u het voor het zeggen had in dit 

gebied?’ werd het toevoegen van horeca en lunchmogelijkheden veelal 

genoemd. 

 

  

FIGUUR 22  BEOORDELING WEERTER BOULEVARD OP VERSCHILLENDE FACTOREN 

Bron: Klantonderzoek Roermondseweg 2018 

 

• Sfeer en uitstraling en Winkelaanbod scoren beide een kleine voldoende 

(respectievelijk 6,5 en 6,8), net als de faciliteiten. Voor deze kenmerken ligt 

er dus een opgave. Onder andere het toevoegen van (openbare) toiletten, 

bankjes, betere uitstraling en meer/leuker aanbod wooninrichting worden 

vaker genoemd als verbeterpunten.  

• Ook meer geclusterd aanbod is een veelvuldig gehoorde wens van de 

bezoekers aan de Weerter Boulevard. Zij wensen dat de winkels dichterbij 

elkaar liggen. 

 

De uitwerking van de Weerter Boulevard moet er toe leiden dat de klanten de 

omgeving en het aanbod als sterker gaan ervaren en er daarom ook blijven 

komen.  

4.3 OPWAARDEREN: ENTREE EN VISITEKAARTJE WEERT 

Het (winkel)gebied Weerter Boulevard ligt aan een van de belangrijke 

toegangswegen van Weert. De ambitie is om de Weerter Boulevard de entree en 

het visitekaartje van Weert te laten zijn. 

 

Ondernemers en eigenaren zullen in samenspraak met de gemeente tot een 

gedragen visie en positionering moeten komen. En dit vervolgens uit werken in: 

• Functie- en branchemix. Gezamenlijke visie en optimaliseren functie-, 

branche en formulemix op de Boulevard.  

• Look & feel (fysieke domein). Verbeteren van kwaliteit en sfeer en uitstraling 

door instellen beeldkwaliteitsplan voor openbare ruimte en gevelbeeld (zie 

volgend kopje). Verder van belang zijn onder meer: 
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− Uitnodigende openbare ruimte, met aantrekkelijk groen/hanging baskets, 

banken/rustplekken, kunstwerken (fun art), banieren en horeca met terras  

− Het activeren van de openbare ruimte, met uitstallingen (wel gereguleerd, 

geen rommeltje), tijdelijke kramen (oliebollen in de winter, ijskar in de 

zomer), horeca met terras 

− Comfortabel en veilig, van belang voor de wat oudere doelgroep, 

makkelijke en veilige aanrijroutes, ruime parkeervakken, fietsparkeren 

voor de deur, geen drempels, schoon en heel, services en faciliteiten  

 

Qua beeldkwaliteit kan de ontwikkeling van de Gamma-locatie als 

referentie fungeren, al is deze in onze optiek wat te steriel, en kan het 

gezelliger. Dit door een meer uitnodigende openbare ruimte te creëren (zie 

eerste streepje) als ook deze meer te activeren (zie tweede streepje). 

 

• Communicatie & marketing.  

− Een gezamenlijke en uniforme uitstraling, zowel in de fysieke omgeving 

(vlaggen, banieren, bewegwijzering, (digitaal) welkombord) als online 

(gezamenlijke website en acties).  

− In het verlengde, gezamenlijk aanbieden services en faciliteiten (als 

toiletten, opvang, bezorgservice), horeca-arrangementen en evenementen 

(bijvoorbeeld kerstshow doortrekken vanuit Intratuin). 

 

 
 

Het is van belang om sterke punten (of USP’s, Unique Selling Propositions) meer 

uit te bouwen en zwakke punten te verbeteren. In onderstaand figuur zijn de 

belangrijkste USP’s en verbeterpunten aangegeven. 
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FIGUUR 23  ENKELE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN WEERTER BOULEVARD IN KAART WEERGEGEVEN 

 

OPWAARDEREN: EEN AANTREKKELIJKERE WEERTER BOULEVARD    

Uiteraard dient de basis op orde te zijn: schoon, heel, veilig, bereikbaarheid, 

parkeren, en dergelijke. En natuurlijk hoort het (winkel)aanbod aan te sluiten 

op de behoefte en de wensen van de hedendaagse consument. Om de Weerter 

Boulevard fysiek op te waarderen kan voor een beeldkwaliteitsplan worden 

gekozen. Denk hierbij aan eisen op het gebied van materiaalgebruik, vlaggen 

maar ook aan inrichting van het parkeren met bijvoorbeeld groenhagen, 

hekwerken e.d.. Dit beeldkwaliteitsplan geldt voor ontwikkelingen. In een 

vervolgtraject moeten het plan uitgewerkt worden naar de wensen van zowel 

gemeente als retailers. 

 

  

FIGUUR 24  VOORBEELDEN BOULEVARDS MET GEZAMENLIJKE AANPAK/UITSTRALING: ENTREE BREDA (LINKS) EN WEBSITE EN BANIEREN 

UTRECHT (MIDDEN EN RECHTS) 

Bron: Online afbeeldingen 

 

Kleine ingrepen (zoals groen, banieren of een nieuwe verflaag) kunnen het 

aanzien al snel ten goede veranderen, zonder dat hier veel geld mee gemoeid is. 

Enkele punten die kunnen helpen bij de aanpak zijn: 
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• Bij een gezamenlijke aanpak is het effect van ingrepen groter en de kosten 

per saldo lager.  

• Door handig te plannen, bijvoorbeeld ingrepen te combineren met groot 

onderhoud, kunnen kosten worden gereduceerd.  

 

Een stapje verder: Bij de ontwikkelingen op de Weerter Boulevard is de 

energietransitie waar Nederland voor staat van belang. De perifere 

bedrijventerreinen zoals de Weerter Boulevard zijn hiervoor een logische plek. 

Niet alleen voor transformatie, maar vooral ook om bestaande (winkel)gebieden te 

verduurzamen, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te plaatsen. 

 

  

FIGUUR 25  DE BOULEVARD HOME CENTER IN WOLVEGA HEEFT ZIJN DAK BEDEKT MET ZONNEPANELEN 

Bron: Groene courant 

 

CREËER EEN STERK HART OP DE WEERTER BOULEVARD    

Een traject van de lange adem is het concentreren binnen de Boulevard. De 

huidige structuur is versnipperd en detailhandel (en andere 

publieksvoorzieningen) worden afgewisseld met bedrijven. Om combinatiebezoek 

en de kwaliteit van het gebied te verbeteren moeten de publieksvoorzieningen 

dichter bij elkaar vestigen. 

 

Door een zogenaamd hart te creëren, met daarbij bijvoorbeeld horeca en 

faciliteiten, zal de verblijfsduur binnen het gebied langer worden. Daarbij is het 

eenvoudiger een uniform beeld uit te stralen, als er ook geografische nabijheid is. 

 

Doordat er in de huidige situatie veel verspreid aanbod (en eigendom) is, kunnen 

winkels niet per direct verplaatsen. Enkele stappen die ondersteunen in het 

creëren van een hart zijn: 

1. Als Weerter Boulevard en gemeente gezamenlijk een hart of 

concentratiegebied binnen het gebied aanwijzen. Hierbij moet gelet worden 

op de fysieke mogelijkheden (o.a. gezamenlijk parkeren, voldoende ruimte en 

weinig barrières) en wat momenteel al een sterk uitgangspunt is. 
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2. Nieuwe vestigingen winkels en publieksvoorzieningen zo veel mogelijk 

vestigen binnen dit concentratiegebied. 

3. Bij herontwikkeling van winkels binnen het gebied, nagaan of dit samen kan 

gaan met een verplaatsing naar het concentratiegebied. 

4. Lobby tussen retailer en eigenaren of er eventueel uitruilmogelijkheden zijn 

betreft pand en locatie. 

5. Op den duur als gemeente een deel van het huidige gebied dat bestemd is met 

detailhandel inperken. Zodat nieuwvestiging aan de randen van het gebied 

Weerter Boulevard niet meer mogelijk is. 

4.4 ORGANISEREN EN VERBINDEN: SAMEN STERK! 

Wil de Weerter Boulevard een vitaal (winkel)gebied zijn, dan zullen ondernemers, 

eigenaren en overheden zich nog beter moeten organiseren en samenwerken. De 

Weerter Boulevard is reeds georganiseerd binnen de bedrijvenvereniging 

Parkmanagement Weert. Hierbinnen vertegenwoordigt de Weerter Boulevard alle 

bedrijven aan de Roermondseweg en Moesdijk. Idealiter zou de 

bedrijvenvereniging te zijner tijd in een BIZ over gaan, waarmee meer financiële 

slagkragkracht wordt gecreëerd. 

 

Verder zijn van belang: 

• vaste aanspreekpunten binnen de gemeente én vanuit ondernemers en 

eigenaren van de Weerter Boulevard; 

• vaste overlegmomenten (minimaal twee keer per jaar), met de verschillende 

stakeholders (gemeente, ondernemers en eigenaren); 

• wederzijdse ondersteuning en afstemming op specifieke pijlers zoals 

communicatie en evenementen, en; 

• brede inzet van instrumenten (mede mogelijk gemaakt door de gemeente) 

voor alle (winkel)concentratiegebieden binnen de gemeente.  

 

  

FIGUUR 26  SAMENWERKEN BINNEN BEDRIJVENVERENIGING WEERTER BOULEVARD 

Bron: falcon.nl 
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SAMEN STERK!    

Een nog grotere kruisbestuiving wordt bereikt indien Centrum Weert en de 

Weerter Boulevard zich verder weten te versterken, én verbinden. Niet alleen in 

ruimtelijk-functionele zin (routing, bewegwijzering en verkeerstromen), maar juist 

ook organisatorisch en marketingtechnisch. Daarmee wordt bedoeld dat 

gemeente, ondernemers en eigenaren nauw(er) samenwerken binnen de 

afzonderlijke winkelgebieden als ook tussen de winkelgebieden. En zich ook 

gezamenlijk promoten. Weert wordt feitelijk nog sterker als de regionale 

winkelhoofdstad geprofileerd, met twee onderscheidende proposities. Het kan zijn 

dat consumenten in een winkeltrip beide winkelgebieden bezoekt, dan wel dat zij 

in gescheiden winkeltrips maar frequenter komen.  

Een dergelijke verbinding vereist een constructieve vorm van samenwerking tussen 

gemeente, ondernemers en eigenaren van de verschillende winkelgebieden. 

Een optie is om een regiegroep in te stellen, met van elk gebied twee of drie 

vertegenwoordigers die twee keer per jaar bij elkaar komt en met elkaar onder 

andere bespreekt: 

• adviseren over complementaire positionering van de centra; 

• evenementen, marketing en promotie met elkaar delen, en; 

• gezamenlijke aanpak leegstand. 

 

In onderstaande figuur zijn alle speerpunten samengevat. 

 

  

FIGUUR 27  VOORBEELD VAN EEN HART OP DE WEERTER BOULEVARD EN SPEERPUNTEN 

Bron: BRT Achtergrondkaart; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST 

Buitenstad 

Onder de Buitenstad vallen alle (winkel)gebieden die Locatus rekent tot het 

hoofdwinkelgebiedstype 1) Verspreide bewinkeling en 2) Overig, Grootschalige 

concentraties en Speciale (winkel)gebieden.  

 

Bruto vloeroppervlakte (bvo) 

Dit betreft de vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van 

een vastgoedobject gemeten (volgens NEN 2580) op vloerniveau langs de 

buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de 

desbetreffende ruimte(n) omhullen. 

 

Centrumgebieden 

Tot de Centrumgebieden behoren alle centrale winkelgebieden (van dorpscentra 

tot de binnensteden) en alle ondersteunende winkelgebieden (de buurt-, wijk en 

stadsdeelcentra).  

 

Grootschalige concentratie 

Concentratie van 5 of meer verkooppunten in de Detailhandel met een gemiddeld 

winkelverkoopvloeroppervlak per winkel van minimaal 500 m². Het aanbod moet 

minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent dat minimaal de helft van het 

winkelverkoop-vloeroppervlak van het betreffende winkelgebied zich richt op de 

branches "dier en plant", "bruin- en witgoed", "fietsen- en autoaccessoires", "doe-

het-zelf" of "wonen". 

 

Leegstand 

Een unit/verkooppunt/pand met een commerciële bestemming, zonder dat daar 

een functie is gevestigd. Een leegstaand pand kan in het verleden een winkel zijn 

geweest, maar ook een andere functie hebben gehad (zoals bijvoorbeeld een 

ambacht, horeca of dienstverlening). Ook bij eventuele invulling van het pand 

kunnen naast een winkel ook andere functies gevestigd worden. 

 

Speciaal (winkel)gebied 

Winkelgebieden die niet tot de reguliere (onder andere binnensteden en wijk- en 

buurtcentra) en grootschalige concentraties behoren, worden aangemerkt als 

speciaal winkelgebied. Veelal zijn dit winkelgebieden rondom een station of 

winkelgebieden met een speciaal thema. Designer Outlet Center in Roermond, 

Stationsplein Breda en Luchthaven Schiphol zijn bijvoorbeeld in deze categorie 

opgenomen. 
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Verspreide bewinkeling 

Alle verkooppunten die niet tot een winkelconcentratie (volgens de indeling van 

Locatus) behoren. Hiertoe behoren solitaire verkooppunten en de concentraties 

van 4 verkooppunten of minder, of van 2 winkels inclusief een supermarkt. 

Binnen Verspreide bewinkeling is er een driedeling naar verkooppunten: 

• Binnen de bebouwde kom 

• Buiten de bebouwde kom 

• Bedrijventerreinen 

 

Verkooppunt (vkp)  

Een pand met een adres, waarin consumentgerichte activiteiten worden 

uitgevoerd. Daar waar de term “ondernemers” wordt gebruikt, betreft dit de 

uitbaters van vestigingspunten, niet alleen Detailhandel, maar ook de andere 

categorieën.  

 

Winkelvloeroppervlak (wvo) 

Het winkelvloeroppervlakte betreft het winkeloppervlakte wat in gebruik is voor 

de directe verkoop van goederen. Het betreft het voor de klant toegankelijke 

verkoopruimte van de winkel, oftewel het totale bedrijfsvloeroppervlakte minus 

eventueel kantoor-, personeels- en magazijnruimte, toiletten etc. 
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BIJLAGE 2 VIGEREND BELEID 

AD 1 RETAILDEALS    

In 2016 tekende de gemeente Weert als een van de eerste 50 gemeenten de 

Retaildeals van voormalig minister Kamp. Ook heeft de provincie de provinciale 

Retaildeals getekend. Het doel van de minister was om door de deals de 

ongebreidelde groei van winkelmeters te stoppen.  

 

De Retaildeals zijn onderdeel van de Retailagenda. De aanpak van deze agenda 

voor 2018-2020 is samengevat in vijf thema’s: 

1. Regionale afstemming 

2. Lokale transitie van (winkel)gebieden 

3. Flexibilisering van de huurmarkt 

4. Human Capital Agenda (investeren in o.a. onderwijs en personeel) 

5. Kenniscreatie en Innovatie 

 

Toepassing Europese Dienstenrichtlijn 

In het kader van de ruimtelijke ordening op het gebied van detailhandel is de 

(juiste) toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn uiterst actueel. In de 

Perifere detailhandelsclusters gelden allerlei beperkingen ten aanzien van 

branchering, aantallen winkels, minimale en maximale maat van de winkels. 

Tot voor kort konden deze beperkingen worden opgelegd binnen de 

bestemming detailhandel met een verwijzing naar het beschermen van 

vitaliteit van binnensteden en centra. 

 

De tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

d.d. 20 juni 2018 inzake branchebeperking voor het Woonplein in Appingedam 

werpt een ander licht op de zaak. De Afdeling stelt dat de Europese 

Dienstenrichtlijn van toepassing is. Brancheringsregels worden hierin niet 

onmogelijk gemaakt, maar het moet wel noodzakelijk zijn en op een evenredige 

manier gebeuren. De Afdeling stelt inzake Appingedam dat aan de eis van 

noodzakelijkheid is voldaan; de evenredigheid is echter niet aangetoond. 

Evenredigheid wil volgens de Afdeling zeggen: ‘Is de getroffen maatregel 

(branchering op het meubelplein, waarbij modewinkels zijn uitgesloten) a) 

geschikt om het beoogde doel te bereiken én b) de minst beperkende maatregel 

waarmee het doel kan worden bereikt?’.  
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Het is nog onduidelijk wat de tussenuitspraak gaat betekenen. De casus 

Appingedam – het van toepassing zijn van de Dienstenrichtlijn - zal in ieder 

geval leiden tot een andere manier van a) detailhandelsonderzoek en 

onderbouwingen, b) het maken van detailhandelsbeleid en c) het borgen 

hiervan in bestemmingsplannen.  

Bron: Rho adviseurs, Bureau Stedelijke Planning 

 

AD 2 VISIE PROVINCIE LIMBURG    

De visie van de Provincie Limburg betreft detailhandel is opgenomen in het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014). De Limburgse ambitie is een 

gezonde detailhandelsmarkt die goed inspeelt op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Enerzijds moeten dit de vitale en aantrekkelijke binnensteden 

zijn, maar ook door kwalitatief aantrekkelijke grootschalige concentraties te 

bieden voor haar bewoners. Met betrekking tot het PDV/GDV beleid van Weert zijn 

de volgende punten van belang: 

• Limburg heeft te veel winkels. De verwachting is dat het aantal winkels de 

komende jaren nog flink gaat teruglopen. Er ligt wél een grote kwalitatieve 

opgave. Winkels moeten in het snel veranderde winkellandschap inspelen 

op ontwikkelingen als de razendsnelle groei van het internetwinkelen en 

de toenemende vraag om beleving. 

• Er moet gewerkt worden aan de kwaliteit van de grootschalige 

winkelgebieden aan de rand van de steden. Deze gebieden hebben 

waarschijnlijk het meeste last van de ontwikkeling van online winkelen en 

van de economische teruggang. De opgave zal per winkelgebied sterk 

uiteenlopen. Voorkomen moet worden dat als oplossing voor problemen 

gekozen wordt voor verbreding van deze centra waardoor deze zich tot 

nieuwe ‘binnensteden’ kunnen ontwikkelen. 

 

Aanzet tot een regionale visie en aanpak – 

Nog niet opgesteld voor Midden-Limburg 

Dynamisch voorraadbeheer vereist een 

regionale aanpak. Er zullen gezamenlijke 

regionale detailhandelsvisies voor Noord-, 

Midden- respectievelijk Zuid-Limburg 

opgesteld én uitgevoerd moeten worden. De 

visies moeten helder maken wat de 

perspectiefvolle gebieden zijn binnen de 

regio en welke gebieden juist minder kansrijk 

geacht worden. Ze maken de positie en 
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profilering van de belangrijkste winkelgebieden duidelijk, ook in relatie tot 

winkelgebieden in de omliggende gebieden. De visies schetsen ook welke 

stappen er nodig zijn op het gebied van de kwaliteit binnen de binnensteden 

en de grootschalige winkelgebieden. Ook gaat deze in op welke stappen er 

genomen worden om slechte plannen, die niet bijdragen aan de beoogde 

vernieuwing, waar mogelijk te schrappen.  

 

De visies bevatten gezamenlijke ambities en opgaven, gezamenlijke 

principes en spelregels (toegespitst op de regionale situatie) en een 

gezamenlijke werkwijze. De visies zijn stevig en niet-vrijblijvend, maar wel 

realistisch (rekening houdend met de markt) en flexibel (met ruimte om in 

overleg in te spelen op nieuwe ontwikkelingen). In het ontwerp van de regio 

Zuid-Limburg wordt elk winkelgebied ingedeeld tot een concentratiegebied, 

balansgebied of transitiegebied. Aan de hand hiervan worden de opgaven en 

doelen bepaald. 

 

Voor de regio Midden-Limburg15, waar Weert tot behoort, is nog geen 

regionale detailhandelsvisie opgesteld. 

Bron: POL2014 (geconsolideerde versie 2017) 

AD 3 STRUCTUURVISIE WEERT 2025    

De gemeente heeft de bedrijvenlocatie de Roermondseweg-Moesdijk aangewezen 

als PDV-locatie. Deze locatie is primair als PDV-locatie in gebruik en kent een 

aantal sterke trekkers zoals de Gamma, Intratuin, Praxis, Beter Bed, etc. Het 

terrein is volop in ontwikkeling: de Moesdijk fungeert daarbij als centrale as met 

aan weerszijden twee sterke trekkers (gebied rondom de Gamma (westzijde) en de 

Intratuin (oostzijde)). De gemeente erkent ook een kleinere PDV-locatie aan de 

Ringbaan-Noord bij Boshoven. 

 

 

                                                      
15 Volgens de CBS indeling zijn de gemeentes Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Roermond, Roerdalen en Echt-

Susteren onderdeel van Midden-Limburg 
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BIJLAGE 3 DETAILHANDELSAANBOD 

Het detailhandelsaanbod in Weert ziet er als volgt uit: 

 

GROEP HOOFDBRANCHE BRANCHE VKP M² WVO % AANBOD  M² WVO 

ROERMONDSE- WEG 

E.O. 

Dagelijks Alle Alle 77 18.389 0,5% 

Mode & 

Luxe 

Alle Alle 104 20.237 0% 

Vrije Tijd Sport & Spel Buitensport 3 730 0% 

Ruitersport 1 983 100% 

Speelgoed 1 344 0% 

Sportzaak 2 547 0% 

Hengelsport 1 120 0% 

Watersport 1 65 0% 

Sport Speciaalzaken 2 174 0% 

Hobby Elektronica 2 110 0% 

Foto/Film 2 129 0% 

Handvaardigheid 1 50 0% 

Wol/Handwerk 1 70 0% 

Naaimachines 2 44 0% 

Stoffen 1 704 0% 

35.120-Media Beeld/Geluid 1 110 0% 

Software/Games 1 127 0% 

Boek & Kantoor 1 312 0% 

In/Om Huis Plant & Dier Bloem/Plant 4 895 0% 

Dibevo 4 516 0% 

Tuinartikelen 1 1.260 100% 

Tuincentrum 3 4.775 83,8% 

Tuinmeubelen 1 1.800 100% 

Bruin & Witgoed Computers 1 45 0% 

Huishoud Onderdeel 1 50 0% 

Telecom 7 313 0% 
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Witgoed 1 85 0% 

Electro 1 281 0% 

Auto & Fiets Automaterialen 2 470 85,5% 

Fietsen 4 868 0% 

Scooters/brommers 1 150 100% 

Doe-Het-Zelf Bouwmarkt 3 8.116 86,4% 

Deur/Kozijn 1 144 100% 

IJzerwaren 

&Gereedschap 

1 370 0% 

Verf/Behang 1 275 0% 

Wonen Babywoonwinkel 1 322 0% 

Slaapkam/Bed 4 2.406 74,8% 

Keukens 3 1.975 93,7% 

Meubelen 8 9.014 18,4% 

Woonwarenhuis 3 4.404 100% 

Keukens/Badkamer 1 240 100% 

Badkamers 1 475 100% 

Verlichting 1 116 0% 

Parket/Laminaat 2 295 89,8% 

Tegels 1 65 0% 

Woninginrichting 1 900 0% 

Woningtextiel 4 1.194 51,1% 

Woondecoratie 4 365 0% 

Zonwering 2 115 43,5% 

Overig Alle Alle 20 3.479 9,6% 

TABEL 6 DETAILHANDELSAANBOD WEERT (IN SOMMIGE GEVALLEN ALLEEN GEGAGREGEERD WEERGEGEVEN) 

Bron: Locatus mei 2018 
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BIJLAGE 4 AANBOD WEERTER BOULEVARD 

Onderstaand zijn de verkooppunten die gevestigd zijn op de Roermondseweg of 

omgeving weergegeven. Als grenzen voor dit gebied zijn de grenzen van het BIZ-

gebied aangehouden. 

 

FORMULE/ 

NAAME 

ADRES GROEP HOOFDBRAN

CHE 

BRANCHE M² WVO 

Leegstand Dr. Schaepmanstraat 17 Leegstand Leegstand Langdurig 824 

Loods 37 Dr. Schaepmanstraat 37 Leisure Ontspanning Fitness 0 

Leger Dump Weert Dr. Schaepmanstraat 53 Detailh Overig Detailhandel 

Overig 

Legerdump 335 

Auto Inside Moesdijk 4 Transp&Brand Automotive Garagebedr 0 

Van Gent Auto's Moesdijk 4 Transp&Brand Automotive Garagebedr 0 

Praxis Moesdijk 5 In/Om Huis Doe-Het-Zelf -Bouwmarkt 2466 

Boerenbond Moesdijk 8 In/Om Huis Plant & Dier Tuinartikelen 1260 

Jysk Moesdijk 8 In/Om Huis Wonen Woonwarenh 1058 

Luxebedden.nl Moesdijk 11 In/Om Huis Wonen Slaapkam/Bed 860 

Keuken Kampioen Moesdijk 11 In/Om Huis Wonen Keukens 680 

Meubel & Outlet Moesdijk 11 In/Om Huis Wonen Meubelen 526 

Carpetright Moesdijk 11 In/Om Huis Wonen Woningtext 610 

Coumans-Hompes Moesdijk 11 Transp&Brand Automotive Garagebedr 0 

Leegstand Moesdijk 12 Leegstand Leegstand Langdurig 1500 

Sijben Moesdijk 12 In/Om Huis Wonen Keukens 1170 

Hypoweert* Moesdijk 13 Vrije Tijd Sport & Spel Ruitersport 983 

Geelen Moesdijk 17 Transp&Brand Automotive Autodealer 0 

SERVICEPUNT Moesdijk 17 Transp&Brand Automotive Autodealer 0 

Leen Bakker Moesdijk 19 In/Om Huis Wonen Woonwarenh 1646 

Van Esch Scooters Moesdijk 20 In/Om Huis Auto & Fiets Scooters/bromm

ers 

150 

Baderie Moesdijk 22 In/Om Huis Wonen Badkamers 475 

Carglass Moesdijk 23 Transp&Brand Automotive Autoruiten 0 

Autotaalglas Moesdijk 26 Transp&Brand Automotive Autoruiten 0 

Ruyten Moesdijk 28 In/Om Huis Wonen Zonwering 50 

Bohaco Roermondseweg 58 In/Om Huis Doe-Het-Zelf Deur/Kozijn 144 
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VWP Weert Roermondseweg 58 In/Om Huis Wonen Parket/Laminaat 265 

van Seggelen Roermondseweg 64 Transp&Brand Automotive Carparts 0 

Pascal Knapen Roermondseweg 66 Transp&Brand Automotive Garagebedrijf 0 

Van Gent Auto's Roermondseweg 66 Transp&Brand Automotive Garagebedrijf 0 

Tango Roermondseweg 66 Transp&Brand Brandstoffen Tankstation 1 

Leegstand Roermondseweg 68 Leegstand Leegstand Langdurig 314 

KwikFit Roermondseweg 68 Transp&Brand Automotive Carparts 0 

Frenken Motors Roermondseweg 79 Transp&Brand Automotive Carparts 0 

Autobedrijf Greymans Roermondseweg 81 Transp&Brand Automotive Garagebedrijf 0 

Nieuwe Stijl Roermondseweg 83 In/Om Huis Wonen Meubelen 450 

AT Banden Roermondseweg 84 Transp&Brand Automotive Carparts 0 

Schonkeren Roermondseweg 86 In/Om Huis Wonen Keukens/Badka

mer 

240 

Auto Heurkens Roermondseweg 87 Transp&Brand Automotive Autodealer 0 

Niroc Roermondseweg 87 Transp&Brand Automotive Autodealer 0 

SERVICEPUNT Roermondseweg 87 Transp&Brand Automotive Autodealer 0 

SERVICEPUNT Roermondseweg 87 Transp&Brand Automotive Autodealer 0 

Leegstand Roermondseweg 91 Leegstand Leegstand Structureel 569 

Gamma Roermondseweg 98 In/Om Huis Doe-Het-Zelf Bouwmarkt 4550 

Leegstand Roermondseweg 102 Leegstand Leegstand Structureel 340 

Refri Roermondseweg 105 In/Om Huis Wonen Meubelen 683 

C Heuts Roermondseweg 107 In/Om Huis Auto & Fiets Automaterialen 400 

Beter Bed Roermondseweg 107 In/Om Huis Wonen Slaapkam/Bed 940 

Boels Roermondseweg 107 Diensten Verhuur Gereeds Verh 77 

BP Roermondseweg 112 Transp&Brand Brandstoffen Tankstation 71 

De Moesdijk Roermondseweg 115 Leisure Horeca Café 90 

't Alternatief Roermondseweg 115 Leisure Horeca Fastfood 100 

Buitenhof Roermondseweg 121 In/Om Huis Plant & Dier Tuinmeubelen 1800 

Kwantum Roermondseweg 124 In/Om Huis Wonen Woonwarenh 1700 

De Fruithal Roermondseweg 145 Dagelijks Levensmiddelen Groente/Fr 90 

Intratuin Roermondseweg 147 In/Om Huis Plant & Dier Tuincentrum 4000 

De Tos Roermondseweg 155 -Leisure Horeca Restaurant 75 

C'est La Vie Roermondseweg 203 Leisure Horeca Seks/Nachtclubs 96 

TABEL 7 AANBOD WEERTER BOULEVARD - * INMIDDELS GESLOTEN 

Bron: Locatus mei 2018 

 

 

 



54 BIJLAGE 5 

 

BIJLAGE 5 UITKOMSTEN BEZOEKERSONDERZOEK 

INFORMATIE ENQUÊTES    

Uitgevoerd op: Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2018 

Door 3 enquêteurs: op 8 verschillende punten 

Aantal respondenten: Ruim 230 reacties 

Met behulp van verzamelapplicatie Survey Monkey 

WAAR DOEN KLANTEN HUN AANKOPEN?    

Aan de respondenten werd de vraag gesteld: Waar koopt u meestal … 

(respectievelijk ‘Sport- en Spelartikelen’, ‘Tuinartikelen en planten’, 

‘Elektronica’, ‘Doe-het-zelf artikelen’ en ‘Woninginrichting’)?  

 

De respondenten kregen hier zeven antwoordopties: 

• Weert – Centrum 

• Weert – Weerter Boulevard/Meubelboulevard 

• Weert – Anders 

• Online 

• Anders (bijvoorbeeld via tv of schriftelijke catalogus) 

• Ik koop geen … 

• In (plaats): Vrij in te vullen 

 

Dit resulteert in het volgende beeld: 

 

  

FIGUUR 28  WAAR DOEN BEZOEKERS VAN DE WEERTER BOULEVARD HUN AANKOPEN IN DE VERSCHILLENDE PRODUCTCATEGORIEËN 

MEESTAL? 

Bron: Klantenonderzoek Roermondseweg 2018 
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Opvallende uitkomsten per detailhandelshoofdbranche: 

• Sport en Spel. Hierbij is de nodige afvloeiing naar online of respondenten 

kopen deze producten niet (respectievelijk 21% en 28%). Binnen Weert zijn 

de inwoners met name gericht op het centrum. Hier is ook de grootste 

concentratie aanwezig. 

• Tuinartikelen en Planten. Maar liefst 75% doet zijn aankopen meestal op de 

Weerter Boulevard.  

• Elektronica. Net als bij Sport en Spel is de afvloeiing naar internet hier hoog 

met 30%. Dit is in lijn met landelijke cijfers. Daarnaast gaat 21% voor deze 

aankopen naar Roermond of Eindhoven. 

• Doe-Het-Zelf. De oriëntatie op de Weerter Boulevard is met 82% erg hoog. 3% 

koopt geen DHZ artikelen en de overige 12% gaat naar andere plaatsen dan 

(Weert, Eindhoven of Roermond) voor deze aankopen. 

• Wonen. 40% van de respondenten doet zijn woningaankopen meestal op de 

Weerter Boulevard. Veel respondenten kiezen het aanbod in Eindhoven en 

Roermond boven dat van Weert, respectievelijk 12% en 10% van de 

respondenten. 12% koopt geen woningartikelen en 6% doet dit online. 

 

INDICATIES BINDING EN TOEVLOEING    

Binding is een percentage van het aantal inwoners van Weert dat aankopen in 

verschillende productcategorieën ook daadwerkelijk in Weert doet (Centrum, 

Weerter Boulevard of elders binnen de kern). Toevloeiing is het aantal klanten 

dat meestal de aankopen in een bepaalde productgroep in Weert doet, maar 

hier niet woonachtig is.  

 

Door de volgende vraag te stellen (vijf aparte vragen per branchegroep) kunnen 

we een inzicht krijgen in deze zogenaamde koopstromen:  

‘Waar koopt u meestal sport en spelartikelen (o.a. sportspullen en 

fiets)/tuinartikelen en planten/elektronica (o.a. tv, radio, koelkast en 

wasmachine)/doe-het-zelf artikelen (o.a. klusmateriaal en 

gereedschap)/woninginrichting (o.a. meubelen, vloerbedekking, woningtextiel, 

baby-woonwaren en verlichting)?’ 

 

In onderstaande tabel is weergeven: 

• Personen woonachtig in Weert en ook daadwerkelijk meestal de aankopen 

in Weert doen. 

• Percentage van het totaal aantal klanten in Weert dat afkomstig is van 

buiten de kern Weert. 
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BRANCHEGROEP % WOONACHTIG IN WEERT EN 

GEORIËNTEERD OP WEERT* 

% AFKOMSTIG VAN BUITEN 

WEERT* 

Sport en spelartikelen 51% 33% 

Tuinartikelen en planten 91% 39% 

Elektronica 41% 35% 

Doe-het-zelf artikelen 97% 38% 

Woninginrichting 63% 41% 

TABEL 8 ORIËNTATIE INWONERS WEERT EN HERKOMST BEZOEKERS AAN DE HAND VAN KLANTENONDERZOEK 

* OMVAT DE KERN WEERT, O.A. STRAMPROY EN ANDERE KERNEN BINNEN GEMEENTE GELDEN ALS TOEVLOEIING 

Bron: Klantenonderzoek 2018 

 

Deze percentages helpen bij het bepalen van de binding en toevloeiing. Echter 

zullen deze daadwerkelijk iets anders uitvallen om verschillende redenen. Zo is 

in de data van de bovenstaande tabel ook de afvloeiing naar internet 

meegenomen. De omzetkengetallen die in de berekeningen worden gebruikt 

hebben alleen betrekking op omzet die via de fysieke winkel (aan de toonbank) 

wordt gerealiseerd. Dit is exclusief omzet via andere kanalen, zoals webwinkels 

(van fysieke winkels). Consequentie hiervan is dat de gehanteerde 

koopkrachtbinding ook moet gaan over sec de bestedingsstromen naar fysieke 

winkels: koopkrachtbinding + koopkrachtafvloeiing naar fysieke winkels 

buiten het verzorgingsgebied = 100% van de bestedingsstroom16. Hiervoor zijn 

de bindingen gecorrigeerd. Op basis van de gegevens in bovenstaande tabel en 

onze kennis van situaties elders gaan we uit van de volgende ranges: 

 

BRANCHEGROEP INDICATIE BINDING WEERT* INDICATIE TOEVLOEIING WEERT* 

Sport en spelartikelen 77% 33% 

Tuinartikelen en planten 91% 39% 

Bruin en Witgoed/ 

Elektronica 

63% 35% 

Doe-het-zelf artikelen 98% 38% 

Woninginrichting 66% 41% 

TABEL 9 BINDING EN TOEVLOEIING FYSIEKE WINKELS WEERT AAN DE HAND VAN KLANTENONDERZOEK 

* OMVAT DE KERN WEERT, O.A. STRAMPROY EN ANDERE KERNEN BINNEN GEMEENTE GELDEN ALS TOEVLOEIING 

Bron: aannames mede o.b.v. Klantenonderzoek 2018 

 

                                                      
16 Omzetkengetallen 2017 
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OORDEEL WINKELGEBIED WEERTER BOULEVARD    

Ook is respondenten gevraagd hoe zij het gebied Weerter Boulevard beoordelen op 

verschillende kenmerken. De respondenten moesten een rapportcijfer toekennen. 

Hieruit kunnen we de volgende conclusies trekken: 

• Het totaal oordeel van het gebied is met een 7,2 op orde.  

• Op kenmerken als autobereikbaarheid, parkeermogelijkheden auto en 

stallingsmogelijkheden fiets scoort het gebied goed. Dit is kenmerkend voor 

dit type grootschalige clusters. Bij de vraag wat respondenten zouden doen 

als zij het voor het zeggen hadden, zouden zij wel de veiligheid bij de 

toegang tot het gebied verbeterd willen zien. 

 

  

FIGUUR 29  BEOORDELING WEERTER BOULEVARD OP VERSCHILLENDE FACTOREN 

Bron: Klantonderzoek Roermondseweg 2018 

 

• Voor bereikbaarheid openbaar vervoer, evenementen en aanbod overig (als 

horeca en diensten) scoort de Weerter Boulevard een onvoldoende. Met 

name voor de laatst genoemde factor is een verbetering belangrijk. Bij de 

open vraag ‘wat zou u veranderen als u het voor het zeggen had in dit 

gebied?’ werd het toevoegen van horeca en lunchmogelijkheden veelal 

genoemd. 

• Sfeer en uitstraling en Winkelaanbod scoren beide een kleine voldoende 

(respectievelijk 6,5 en 6,8), net als de faciliteiten. Voor deze kenmerken ligt 

er dus een opgave om deze boven een 7 te tillen. Eveneens blijkt dat deze 

aspecten bij de open vraag om meer aandacht vragen. Onder andere 

(openbare) toiletten, bankjes, betere uitstraling en meer/leuker aanbod 

wooninrichting worden vaker genoemd. Ook meer geclusterd aanbod is een 

veelvuldig gehoord antwoord. 

 

KENMERKEN BEZOEKERS ROERMONDSEWEG    

In onderstaande figuur zijn de kenmerken van de respondenten op de Weerter 

Boulevard weergegeven: 
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FIGUUR 30  KENMERKEN BEZOEKERS WEERTER BOULEVARD 

Bron: Klantonderzoek Roermondseweg 2018 
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BIJLAGE 6 DISTRIBUTIEVE TOETS 

ALGEMENE CIJFERS    

• Huidig inwoneraantal kern Weert: 41.725 

• In 2025 zal het inwonertal van de gehele gemeente Weert met ca. 0,6% 

gestegen zijn (CBS 2018). We gaan ervan uit dat deze bevolkingstoename 

evenredig over de gemeente verdeeld wordt. Daarmee komt het inwonertal 

in 2025 voor de kern Weert op ca. 41.975 inwoners. 

• Huidig aanbod in Weert: 

 

BRANCHEGROEP TOTAAL AANBOD 2018 

 M² WVO VKP 

Sport & Spel 2.963  11 

Plant & Dier 9.246  13 

Bruin & Witgoed / Elektronica 774  11 

DHZ 8.905  6 

Wonen 21.886  36 

TABEL 10 PDV EN GDV AANBOD IN WEERT  

Bron: Locatus mei 2018 

KOOPSTROMEN    

Op basis van de gegevens uit het klantenonderzoek en onze kennis van situaties 

elders gaan we uit van de volgende koopstromen: 

 

BRANCHEGROEP INDICATIE BINDING WEERT* INDICATIE TOEVLOEIING WEERT* 

Sport en spelartikelen 77% 33% 

Tuinartikelen en planten 91% 39% 

Bruin en Witgoed/ 

Elektronica 

63% 35% 

Doe-het-zelf artikelen 98% 38% 

Woninginrichting 66% 41% 

TABEL 11 BINDING EN TOEVLOEIING FYSIEKE WINKELS WEERT AAN DE HAND VAN KLANTENONDERZOEK 

* OMVAT DE KERN WEERT, O.A. STRAMPROY EN ANDERE KERNEN BINNEN GEMEENTE GELDEN ALS TOEVLOEIING 

Bron: aannames mede o.b.v. Klantenonderzoek 2018 
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ONTWIKKELING BESTEDINGSCIJFERS IN FYSIEKE WINKELS    

De mate waarin detailhandelsbestedingen door consumenten online plaatsvinden, 

neemt toe. Op dit moment is dit in de Randstad gemiddeld 11,9%. Oftewel, van 

elke euro die consumenten aan detailhandelsartikelen uitgeven, wordt 88,1% in 

fysieke winkels besteed. Het aandeel online bestedingen neemt sterk toe. Zo zijn 

de inwoners van Weert als het gaat om aankopen in Sport & Spel en Bruin & 

Witgoed (Elektronica) al sterk georiënteerd op het internet (beide circa 35% - 

uitkomst klantonderzoek). 

 

Deze toename in internetaankopen zal invloed hebben op de bestedingen in 

fysieke winkels en daarmee de behoefte aan fysieke winkelmeters. We gaan hier 

voor de huidige situatie uit van de omzetkengetallen zoals deze in 2017 berekend 

zijn (Detailhandel.info). Echter moet er rekening mee worden gehouden dat deze 

bedragen dalen, en daarmee ook de behoefte lager zal liggen. Voor de 

branchegroep Sport en Spel zal het online marktaandeel stijgen naar ca. 29% in 

2025. Voor de overige branchegroepen ligt dit in 2025 rond de 25,5% (op basis van 

berekeningen voor Marktruimtestudie Noord-Holland, Bureau Stedelijke Planning, 

2018).  

 

Onderstaand zijn de bestedingen (voor huidig en 2025) en winkelomzetten per m² 

wvo weergegeven: 

 

BRANCHEGROEP BESTEDING PER JAAR 

PER HOOFD IN FYSIEKE 

WINKELS HUIDIG 

BESTEDING PER JAAR 

PER HOOFD IN FYSIEKE 

WINKELS 2025 

WINKEL OMZET PER M² 

WVO 

Sport & Spel € 74 € 62 € 1.563 

Plant & Dier € 128 € 108 € 807* 

Bruin & Witgoed/ 

Elektronica 

€ 180 € 177 € 4.168 

DHZ € 202 € 169 € 1.565 

Wonen € 391 € 348 € 1.279 

TABEL 12 BESTEDINGEN PER JAAR PER INWONER  

* GEWOGEN GEMIDDELDE OP BASIS VAN AANBODVERHOUDING NEDERLAND 

Bron: Omzetkengetallen op basis van Detailhandel.info en Marktruimtestudie Noord Holland (toename online 

marktaandeel) 

 

De bestedingen worden gecorrigeerd voor het gemiddeld 2% lagere inkomen (CBS 

Statline 2015, meest recente cijfers van CBS). De cijfers worden gecorrigeerd met 

een elasticiteit van 0,5. 
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UITKOMSTEN DPO    

Onderstaand is het huidige functioneren (op basis van bovenstaande cijfers) voor 

de verschillende branchegroepen weergegeven. Aan de hand van het huidig 

functioneren wordt ook de indicatieve marktruimte berekend (afgerond op 

duizendtallen). Let wel: deze marktruimte is indicatief. Deze zegt iets over hoe het 

aanbod in Weert gemiddeld presteert ten opzichte van het landelijke gemiddelde. 

Er zijn fluctuaties en verschillen per afzonderlijke winkel mogelijk. 

 

SPORT EN SPEL HUIDIG 2025 

Functioneren aanbod (€ per m² wvo) € 1.186 € 990 

Vloerproductiviteit Nederland (€ per m² wvo) € 1.563 € 1.563 

Indicatieve marktruimte  -700 -1.100 

TABEL 13 FUNCTIONEREN EN INDICATIEVE MARKTRUIMTE SPORT EN SPEL 

 

PLANT EN DIER HUIDIG 2025 

Functioneren aanbod (€ per m² wvo) € 853 € 718 

Vloerproductiviteit Nederland (€ per m² wvo) € 807 € 807 

Indicatieve marktruimte  500 -1.000 

TABEL 14 FUNCTIONEREN EN INDICATIEVE MARKTRUIMTE PLANT EN DIER 

 

BRUIN EN WITGOED HUIDIG 2025 

Functioneren aanbod (€ per m² wvo) € 9.311 € 9.128 

Vloerproductiviteit Nederland (€ per m² wvo) € 4.168 € 4.168 

Indicatieve marktruimte  1.000 900 

TABEL 15 FUNCTIONEREN EN INDICATIEVE MARKTRUIMTE BRUIN EN WITGOED 

 

DOE HET ZELF HUIDIG 2025 

Functioneren aanbod (€ per m² wvo) € 1.481 € 1.235 

Vloerproductiviteit Nederland (€ per m² wvo) € 1.565 € 1.565 

Indicatieve marktruimte  - 500 -1.800 

TABEL 16 FUNCTIONEREN EN INDICATIEVE MARKTRUIMTE DOE HET ZELF 

 

WONEN HUIDIG 2025 

Functioneren aanbod (€ per m² wvo) € 826 € 733 

Vloerproductiviteit Nederland (€ per m² wvo) € 1.279 € 1.279 
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Indicatieve marktruimte  -7.800 -9.200 

TABEL 17 FUNCTIONEREN EN INDICATIEVE MARKTRUIMTE WONEN 
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BIJLAGE 7 VERSLAG BIJEENKOMST CENTRUM 21 JUNI 

2018 

EENS OVER    

• Typisch PDV aanbod (Wonen, Tuin, ABC en Doe-Het-Zelf) concentreren op 

de Roermondseweg en Moesdijk.  

• Eventueel voor deze branches mag de grens van minimum metrage iets om 

laag (bijvoorbeeld 750 -1.000 m² bvo). 

• Vitale binnenstad belangrijk. 

• Van buiten naar binnen: geen solitaire verkooppunten toestaan, maar deze 

moeten zich vestigen in het centrum of rondom de 

Roermondseweg/Moesdijk. 

• Horeca in winkels gemaximaliseerd. 

HETE HANGIJZERS    

• De branchering verruimen: zoals met bruin- en witgoed (?), sport en spel → 

Voorbeelden Topshelf (branche sportzaak binnen hoofdbranche Sport & 

Spel) en ToyChamp (branche speelgoed binnen hoofdbranche Sport & Spel). 

• Het liefst handhaving van branchering (assortiment – branchevervaging).  

• Horeca (breder)  

 

SAMEN STERK    

Hoe kunnen het centrum van Weert en de Roermondseweg/Moesdijk elkaar 

versterken/helpen: 

• Gezamenlijk adverteren. Wat heeft Weert allemaal te bieden? Wel 

vraagtekens over. 

• Gezamenlijke koopzondag. 

• Regionaal beleid. Er moeten keuzes gemaakt worden op regionaal niveau. 

Wat er in Weert niet kan, moet bijvoorbeeld in Nederweert niet zo maar 

wel kunnen. 

OVERIGE BESPROKEN ONDERWERPEN    

• Veel ruimte in het centrum van Weert, ook voor grotere winkels. 

• Oneerlijke concurrentie als alle branches er zich mogen vestigen (o.a. 

huurprijzen en (on)betaald parkeren). 
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• Passantenstromen zijn belangrijk voor de ondernemers in de binnenstad 

(ook uiteindelijk voor de bewoners). Een aantrekkelijke branchering en 

goede trekkers zijn hiervoor van belang. 
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BIJLAGE 8 VERSLAG BIJEENKOMST WEERTER 

BOULEVARD 4 JULI 2018 

WAT HEBBEN WE GEDAAN?    

• Verkenning van de problematiek, opgaven en oplossingsrichtingen voor 

een Vitale Roermondseweg/Moesdijk in Weert. Dit in samenspraak met 

genodigde belanghebbenden vanuit het Parkmanagement. 

• Centraal tijdens de avond stond een werksessie. Hieraan vooraf is in een 

presentatie enige achtergrond meegegeven (als trends en ontwikkelingen, 

de detailhandelsstructuur van Weert en het project de Vitale Buitenstad). 

• Daarna is er in de werksessie aan de slag gegaan met actiepunten voor het 

gebied Roermondseweg/Moesdijk. Deze zijn geformuleerd en vervolgens is 

nagegaan welke prioriteit hebben en welke quick wins zijn (snel en met 

beperkte inzet een verbetering te bewerkstelligen).  

WAT ZIJN DE EERSTE UITKOMSTEN    

Onderstaand zijn de belangrijkste uitkomsten uit de sessie weergegeven. Het zijn 

zowel actiepunten die volgens de aanwezigen prioriteit hebben, als de 

zogenaamde quick wins. De actiepunten kunnen zowel prioriteit hebben als een 

quick win zijn. 

 

ACTIEPUNT MET PRIORITEIT ACTIEPUNT QUICK WIN 

Structuur gebied: nu veel afwisseling tussen 

bedrijven en winkels. Wens om meer te clusteren 

en versnippering tegen gaan. 

Aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van entree 

van gebied verbeteren. 

Organisatie binnen het gebied verbeteren, o.a. 

door gezamenlijke aanpak 

Uitstraling verbeteren door eerst overheid, maar 

ook ondernemers (indien er geld is) 

Aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van entree 

van gebied verbeteren 

Organisatie door gezamenlijke aanpak. 

Uitstraling verbeteren door ondernemers en 

overheid 

Horeca (lunchroom) of blurring toestaan 

 Gemeente moet mee werken en meedenken. En 

plannen uitvoeren. 
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PRIORITEITEN EN QUICK WINS GECOMBINEERD    

1. Aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van de entree van het gebied 

verbeteren. Nette uitstraling, duidelijke binnenkomst door bijvoorbeeld 

borden en banieren.  

2. Organisatie binnen het gebied verbeteren. Meer gezamenlijke aanpak binnen 

het gebied. 

 

Er is hier zowel een rol weggelegd voor de ondernemers en eigenaren in het 

gebied, als de gemeente Weert. Deze zal onder andere een faciliterende rol moeten 

vervullen. 

OVERIGE ACTIEPUNTEN    

De volgende actiepunten zijn in de avond ook genoemd, maar zijn niet of 

nauwelijks bestempeld als een actiepunt met prioriteit of een quick win. Uiteraard 

worden deze punten wel meegenomen in de analyse: 

• Samenwerking BIZ. 

• Marketing om ook Belgische klant (meer) te trekken. 

• Geld en subsidies om plannen uit te voeren. 

• Het gebied moet een meer uniforme uitstraling krijgen (het gaat hier om 

het fysieke aspect, niet het functionele). 

• Andere horeca: fastfood, familierestaurant, avondvermaak (t.b.v. sociale 

veiligheid). 

• Branchering verbreden, o.a. sportretail of speelgoed. 

• Bereikbaarheid en vervoer: OV-bereikbaarheid verbeteren door stop bus, 

ontsluiting van Gamma (opgenomen in Ringbaanvisie), tegengaan van 

parkeren van vrachtwagens op parkeerplaatsen. Tot slot wordt ook het te 

voet oversteken van de Roermondseweg bij combinatiebezoek als onveilig 

ervaren. Dit bevordert niet dat klanten naar meer winkels gaan aan 

weerszijden van de weg. 
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BIJLAGE 9 VERSLAG BIJEENKOMST SAMEN STERK - 19 

SEPTEMBER 2018 

WAT HEBBEN WE GEDAAN    

Bureau Stedelijke Planning heeft een presentatie gegeven met de (belangrijkste) 

uitkomsten en de beleidslijn betreft het PDV en GDV aanbod in Weert. Daarna was 

er mogelijkheid tot discussie: waar zijn we het over eens, wat zijn punten der 

discussie en wat is de juiste aanpak. 

 

Hieronder zijn de belangrijkste punten opgesomd. 

WAAR ZIJN WE HET OVER EENS    

• Ongewenste plancapaciteit moet weggehaald worden.  

• Geen solitaire vestigingen (en ze op den duur proberen over te halen te 

verplaatsen) is een goed idee. Dan moet er voor deze plekken wel meteen 

nagedacht worden voor een nieuwe bestemming. Dit ook uitvoeren. 

• De BIZ voor de Roermondseweg e.o. moet worden doorgezet. Werkt in het 

centrum goed en zal ook bij dit perifere cluster bijdragen aan functioneren. 

• Beeldkwaliteitsplan: aangeven wie is dan het voorbeeld. Daarmee heb je 

een richting voor hoe ook anderen er uit moeten zien. 

• Model zoals uitgevoerd in het centrum (aandacht, investeren etc.) moet ook 

uitgerold worden naar andere gebieden, o.a. Roermondseweg e.o.. 

DISCUSSIEPUNTEN T.A.V. BELEID    

• Moeten en kunnen we het minimum metrage van 1.000 m² bvo handhaven 

voor detailhandel op de Roermondseweg e.o.? Nu ook al winkels met een 

metrage kleiner dan deze grens. Eventueel laten beoordelen door een 

commissie. 

• Welke branches wel en niet toestaan? Uiteindelijk vraag zou hier moeten 

zijn, wat is goed voor de gehele detailhandelsstructuur (rekening houdende 

met precedentwerking). Wat als de branche die zich vestigt op de 

Roermondseweg e.o. niet bijt met de branches die in het centrum zitten. 

Het detailhandelsproduct Weert in zijn algemeenheid versterken. 

Mogelijke oplossing is een Branches advies commissie (BAC). Zij moeten 

(snel) beslissen wat wel en niet mogelijk is, zonder dat zij hier zelf belang 

bij hebben (dus geen betrokkenheid vanuit het centrum en 

Roermondseweg e.o.). 
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WAT MOET ER GEBEUREN?/OVERIGE PUNTEN    

• Bij de kruising (ter hoogte van het olifantenpaadje) moet worden 

ingegrepen, ten behoefte van veiligheid en bereikbaarheid Roermondseweg 

e.o.. De infrastructuur is per definitie erg belangrijk voor het functioneren 

van de winkels. 

• Bij BIZ Capelle werd het geld in eerste instantie ingezet voor banieren en 

groen. Dit had een positief effect. 

• Groenonderhoud door de gemeente moet beter. Anderzijds zijn er ook 

partijen (denk aan voorbeeld BIZ Kalverstraat/Heiligeweg) die samen 

investeren in de openbare ruimte. 

• Als de Roermondseweg e.o. samen met de centrummanager bekijken hoe 

de evenementen verdeeld kunnen worden. 

• Een kopgroep binnen de Roermondswege e.o. (partijen die investeren en 

zich in zetten voor het gebied) helpt om ook anderen mee te nemen. Uit 

een casus Beverwijk blijkt dat als 10% hiermee begint, er een hoop partijen 

op den duur volgen.  

 

 

 

 

 


