
GEMEENTE vVEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 7 februari 2018

Onderwerp : herontwikkelingwinkelcentrumMuntcomplex

Beste meneer, mevrouw,

Op 6 februari 2018 zijn de winkeliers die zijn gehuisvest in het Muntcomplex geïnformeerd
over de plannen die Bouwinvest heeft voor de herontwikkeling van het complex.

Omdat de vergadering van de commissie Ruimte vanavond is geannuleerd en wij u toch
willen informeren over deze plannen, is de presentatie die gisteren is getoond aan de
winkeliers bijgevoegd bij deze brief.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Paul Verhappen, hij is
bereikbaar via (0495) 575 284 of e-mail p.verhappen@weert.nl .

Met vriendelijke groet,

Edwin Eggen
Hoofd afdeling Ruimte en

presentatie

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495.of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Uitgangspunten aanpak vernieuwing: 
 
 
1. Nieuwe invulling V&D en terugdringen leegstand  
2. Opwaardering van het brandveiligheidsniveau door sprinklerinstallatie 

 
 
• Het winkelcentrum blijft tijdens het gehele bouwproces operationeel  
• Veiligheid en functioneren van het winkelcentrum staat voorop 
• Goede toegankelijkheid voor het publiek  
• Vroegtijdige betrekking winkeliers en aannemer 
• Voor en tijdens het bouwproces kunnen winkeliers (tijdelijk) worden verplaatst 
 

 



Uitgangspunten aanpak vernieuwing: 



 









 



 











 



 



 



 





Uitgangspunten aanpak vernieuwing: 
 
Planning en realisatie onderdelen 

 
• Herverkaveling winkelruimte Albert Heijn 
• Realisatie nieuwe entree Nieuwe Markt 
• Huisvesting nieuwe publiekstrekker voormalige V&D  
• Opwaardering brandveiligheidsvoorzieningen 
• Vernieuwing passages  

 
 
 

 



Uitgangspunten aanpak vernieuwing: 
 
Planning en realisatie onderdelen 
• Herverkaveling winkelruimte Albert Heijn  

1e – 2e kwartaal 2018 
 

 
 

 



Uitgangspunten aanpak vernieuwing: 
 
Planning en realisatie onderdelen 
• Realisatie nieuwe winkel en entree Nieuwe Markt  

2e kwartaal 2018 – 1e kwartaal 2019 
 

 
 

 



Uitgangspunten aanpak vernieuwing: 
 
Planning en realisatie onderdelen 
• Vernieuwing passages en opwaardering brandveiligheidsvoorzieningen (sprinkler)  

2e kwartaal 2018 – 1e kwartaal 2019 (fasegewijs / per winkelruimte) 
 

 
 

 



Vervolg 
 
• Planning gesprekken individuele winkeliers  

• Inventarisatie winkelruimte en benodigde werkzaamheden 
• Bespreking plan van aanpak  
• Inplannen werkzaamheden 

• Betrokken partijen 
• FT ontwikkeling 
• Aannemer 

• Eerste gesprekken gepland maart 2018 
• Binnenkort wordt contact opgenomen voor een afspraak 
 
 
MVGM blijft aanspreekpunt voor het zaken aangaande het dagelijks beheer 
 
 
Voor start realisatie wordt gecommuniceerd over het aanspreekpunt tijdens de uitvoering 
  
 
 

 



 



 



 









 





Hilversum Gooische Brink 
11.000 m2 winkelruimte 

REFERENTIES 

Amsterdam Nieuwendijk 5.100m2 
winkelruimte: Zara, JD Sports 

Hilversum Gooische Brink 11.000m2 

winkels, o.a. H&M, New Yorker 
Amsterdam Damrak 22.400m2 

winkelruimte, Primark, C&A 

Groningen Westerhaven 11.500m2 
winkels, Media Markt, Primark 

Maastricht De Leim 5.500m2  
winkels, o.a. Plus, Hema, Big Bazar 

Reeuwijk Miereakker 6.500m2 
winkels, o.a. Jumbo, Kruidvat 
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