
Vanuit	inzicht

Toekomst	Veldhoven



Innovatie in winkelgebieden



Samen sterk



Verandering van waardeketen

bron: INretail



Hoe presteert Veldhoven



• Omzetpotentieel (demografie, concurrentie, woningbouw, branchering, onderscheidend 

vermogen) 
• Ontwikkelingen (demografie, aantal verkooppunten, overschot, leegstand, planvoorraad) 

• Herkomst, bestemming, afhankelijkheid (in balans of niet) 

• Aanpassingsvermogen 

• Keuzes in het verleden 

• Consequenties

Wat is dan prestatie

winkeldichtheid

concentratie
horeca en winkels

specialisatie
winkelbestand

koopkracht-
afvloeiing

aantal winkels
per 1.000
inwoners

omvang
ommeland

Nederland Boxmeer Noordoost-Noord-Brabant

kenmerken factoren 
winkelomzet per regio 
t.o.v. gemiddelde NL, 2014
- binnen grijs = ongunstig
- buiten grijs = gunstig 



1.500.000 m2 te veel
500.000 m2 leegstand 

1.000.000 m2 onderprestatie



Veldhoven
Is daar onderdeel van 

Opgave tot krimp…..is niet populair 
doet pijn 



Een totaal opgave
Tegen verborgen leegstand  

Tegen armoede 
Voor sociale cohesie 
Voorzieningenniveau 

etc.



Kan alleen als
Overheid, vastgoed en ondernemers 

Samen werken aan dezelfde ambities 

Vertaald naar resultaatgerichte projecten 
(aanpak leegstand, gezamenlijke promotie, sfeer en 

uitstraling etc.)



Overzicht Veldhoven
440 Totaal 

3.440 banen (10%) 
Gezinnen 

Inkomen boven gemiddeld (Ook huishouden)



1. Onderdeel van regio



Grote	verschillen	tussen	gemeenten	 
Winkelaanbod	in	de	MRE
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De	echter	subregio’s  
Winkelkernen	en	regio’s	bij	toegestane	focus	<11%
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Meeste	gemeenten	zijn	winkelkern	  
Winkelkernen	en	-regio’s	bij	toegestane	focus	<15%
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Hoe zit dat dan in Veldhoven



Index koopkrachtbinding



Waar gaat de omzet naar toe



Waar komt de omzet vandaan



Centrum



2. Verdiencapaciteit



Vloerprod. t.o.v. gemiddelde verwachting



Omzet per vkp t.o.v. verwachting







3. Te veel meters in MRE
En zeker ook in Veldhoven



•250.000 m2 te veel in MRE 

•Overal leegstand wegnemen (160.000m2) 

•410.000 m2 op 1,7 mln 

•Diversiteit, urgent: Peel

Een gezonde situatie





Hoe kan je dat aanpakken?
Gemeente, ondernemers, pandeigenaren



Niet acquisitie maar Transformatie





• Krimp is minder in totaal 

• Betekent niet dat je niet 
kan vernieuwen 

• Planvoorraad 
compenseren 

• + extra krimp

Dus ook bij nieuwe plannen



4. onderscheidend vermogen



Geef me een reden
Om je te bezoeken 
Om bij je te kopen 

Om je aan te bevelen 
Om terug te komen 

Je =Veldhoven-centrum



Geef me GEEN reden
om weg te blijven (betaald parkeren) 

elders heen te gaan (veel aanbod elders) 
Online te kopen (sluitingstijden) 

… 



Aantrekkingskracht	bestedingen

36

Marktomvang,	concentratie	en	
samenstelling	winkelaanbod	cruciaal

Aandachtspunten:	 
marktomvang	en	samenstelling

Relevante	kenmerken	winkelcentra	(4PC)	MRE	m.b.t.	omvang	omzet	(koopstromen)	2014

gemeente postcodegebied
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Best 5683	Best 79 170 146 105 118 72
Best 5684	Best/Wilhelminadorp/Batadorp 45 186 72 122 142 72
Geldrop-Mierlo 5731	Mierlo 50 110 63 102 112 88
Geldrop-Mierlo 5664	Centrum/Akert 100 64 483 114 131 88
Nuenen	c.a. 5672	Nuenen-Z 29 284 101 143 173 58
Oirschot 5688	Oirschot 85 98 67 93 109 44
Son	en	Breugel 5691	Son 57 87 73 108 125 49
Veldhoven 5501	Cobbeek/	Centrum 97 61 829 149 187 104
Veldhoven 5503	Meerveldhoven/d'Ekker 42 259 111 79 98 104
Veldhoven 5504	Veldhoven 78 65 131 116 132 104
Waalre 5582	Aalst/Voldijn 31 116 99 85 88 35

MRE 4.287 114 92 100 110 102



Geen ‘eigen’
In een drukke omgeving 

Dus weinig reden om voor je te kiezen



Wat heb je



Hoe vermarkt je dat





Zichtbaar en functioneel



Lastig …
Begint bij kiezen  

en samen één koers



Bent u klaar voor morgen?
Herontdekken attractie en transactiewaarde  

Als ware je één bedrijf,…..één warenhuis


