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Aanleiding
Het afgelopen jaar is samen met de ondernemers in de (winkel)kernen Vlijmen, Drunen, Heusden-
Vesting en Vliedberg gewerkt aan de centrum actieplannen. Eerder is u toegezegd om een 
informatiebijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. Door de coronamaatregelen vindt deze pas 
plaats op woensdag 16 september. Bij deze bijeenkomst zal ook een vertegenwoordiging van 
ondernemers uit de verschillende kernen aanwezig zijn. Een separate uitnodiging voor deze 
bijeenkomst volgt. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u alvast over de hoofdpunten van de 
verschillende plannen en over de impact van de coronacrisis op de centrumgebieden en welke 
ondersteuningsmaatregelen we daar voor in gang hebben gezet. 

Corona heeft forse impact op de centrumgebieden 
Met de komst van de coronacrisis zijn de centrum actieplannen in een ander daglicht komen te staan. 
Doorgaan op het tempo zoals voor de crisis is naïef. De horeca- en retailondernemers hebben sinds 
de uitbraak van de coronacrisis logischerwijs andere zaken aan hun hoofd. Van de ene op de andere 
dag moesten ze hun onderneming aanpassen of in sommige sectoren zelfs sluiten. De focus is 
hierdoor verschoven van de uitvoering van de centrum actieplannen richting in eerste instantie directe 
noodhulp en later bij het meedenken met ondernemers hoe om te gaan met de anderhalve-meter-
samenleving. Wij pakken dit, samen met maatschappelijke partners, op langs drie lijnen. 

1. Eerstelijnsnoodhulp (circa 0-6 maanden):
Hoe houden we de liquiditeitspositie van ondernemers op peil? Bijna alle coronamaatregelen van 
landelijke en lokale overheden zijn hierop gericht. Ofwel: noodmaatregelen zoals onder andere 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, tegemoetkoming in loonsom bij omzetdaling), 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO, zowel inkomensondersteuning als 
lening bedrijfskapitaal), Tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren (TOGS, eenmalige 
tegemoetkoming voor vaste laten) en uitstel belastingbetaling. Generieke maatregelen die breed 
ingezet kunnen worden. Groot bereik, maar weinig maatwerk. Onze accountmanagers zijn sinds 
medio maart druk doende onze ondernemers door te verwijzen naar de juiste loketten bij het UWV, 
Baanbrekers en andere instanties. Ook vragen gerelateerd aan de maatregelen van de rijksoverheid, 
wat mag en wat mag (nog) niet, proberen we zo goed en snel mogelijk te beantwoorden en waar 
mogelijk mee te denken. 

2. Terug naar normaal  (circa 4-8 maanden)
Langzaam worden de coronamaatregelen verruimd. De anderhalve-meter-samenleving vraagt 
flexibiliteit van de verschillende ondernemers, van de consument maar zeker ook van ons als lokale 
overheid. Zo hebben wij bijvoorbeeld horecabedrijven gevraagd met voorstellen te komen voor 
terrasuitbreiding om zo binnen de anderhalve-meter-samenleving weer omzet te kunnen genereren. 
Op meerdere locaties in onze gemeente is hiervoor tijdelijk het gebruik van openbare ruimte 
noodzakelijk. Als dit op een veilige en verantwoorde manier kan zijn wij bereid om hier aan mee te 
werken. 



Op regionaal niveau wordt er daarnaast gewerkt aan herstelplannen voor verschillende sectoren. 
Daarbij wordt ook gekeken naar het perspectief dat een ondernemer heeft.

3. Centrum actieplannen (circa 6-24 maanden)
De centrum actieplannen hebben als doel om de centrumgebieden ook op de lange termijn 
aantrekkelijk te houden. Ze kennen een langere looptijd, vragen om meer investeringen en zijn 
gebaseerd op de nieuwste inzichten. We gaan de concrete actielijnen verder uitwerken met de 
ondernemers. We scheppen ambitie, perspectief en waarden waarop we met de ondernemers kunnen 
koersen met de focus op samenwerken. Het realiseren van een compact centrum in bijvoorbeeld 
Drunen waarbij de randen van het centrum worden getransformeerd naar andere functies dan 
detailhandel kan bijdragen aan een beter functionerend (winkel)centrum.

Informatie centrum actieplannen
Aanleiding voor de centrum actieplannen was het feit dat het retaillandschap de laatste jaren in 
sneltreinvaart veranderde. Alleen door samenwerking tussen alle actoren kan er aan duurzaam 
perspectief gewerkt worden. In elk van de vier (winkel)centra hebben daarom dialoogsessies, een 
schouw en een afsluitende bijeenkomst met ondernemers plaats gevonden om zo op een interactieve 
manier te komen tot de centrum actieplannen. Ter informatie is hieronder per centrum actieplan de 
sterkte-zwakteanalyse (algemeen SWOT genoemd: strength, weakness, opportunity, threat) en 
actieprogramma met actielijnen opgenomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de centrum 
actieplannen in de bijlagen.

Centrum actieplan Drunen

Sterkte-zwakteanalyse

Actieprogramma
Actielijn 1: Compact centrum: hart versterken en randen transformeren
Actielijn 2: Aanpak supermarktstructuur
Actielijn 3: Drunen-Duindorp beleefbaar maken in het centrum
Actielijn 4: Samenwerking uitbouwen



Centrum actieplan Heusden-Vesting

Sterkte-zwakteanalyse

Actieprogramma
Actielijn 1 Aantrekkelijk en toegankelijk vestingstadje
Actielijn 2 Kracht van de Vesting
Actielijn 3 Leefbaar en levendig centrum, ook buiten toeristenseizoen
Actielijn 4 Samenwerking uitbouwen

Centrum actieplan Vliedberg

Sterkt-zwakteanalyse

Actieprogramma
Actielijn 1: Kwaliteitsimpuls voor aantrekkelijk buurtwinkelcentrum
Actielijn 2: Basisvoorwaarden op orde



Centrum actieplan Vlijmen

Sterkte-zwakteanalyse

Actieprogramma
Actielijn 1: Samenwerking
Actielijn 2: Aansluiting nieuwe en oude deel
Actielijn 3: Verbeteren levendigheid en aantrekkelijkheid centrum
Actielijn 4: Schoon, heel & veilig

Bijlage(n):
 Centrum actieplan Drunen
 Centrum actieplan Vlijmen
 Centrum actieplan Heusden-Vesting
 Centrum actieplan Vliedberg



Centrumactieplan Drunen

Naar sterk, beleefbaar en compact centrum

Eindrapportage
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1.1 Aanleiding

Achtergrond

De gemeente Heusden zet in op 

aantrekkelijke centra. Samen met 

ondernemers en vastgoedeigenaren wil 

zij werken aan vitale centra. Nu en in de 

toekomst. 

Landelijk staat de detailhandel onder 

druk. Leegstand neemt toe. Onder 

invloed van het veranderende 

consumentengedrag verandert het 

winkellandschap snel en structureel. Dit 

geldt ook voor het centrum van Drunen. 

In dit actieplan zijn de acties en 

maatregelen opgenomen die nodig zijn 

om het centrum toekomstbestendig te 

maken.

Aanpak

De actiepunten zijn in nauwe afstemming met 

een kopgroep (bestaande uit ondernemers, 

vastgoedeigenaren en beleidsmedewerkers 

van de gemeente Heusden) tot stand 

gekomen. Hierbij zijn de volgende 

processtappen doorlopen:

• Dialoogsessie met de ondernemers en een 

met de vastgoedeigenaren uit Drunen;

• Schouw van het centrumgebied met de 

kopgroep aangevuld met ondernemers;

• Afsluitende bijeenkomst met een brede 

opkomst van ondernemers, eigenaren, 

makelaar, RBT en de gemeente (ambtelijk 

en bestuurlijk) over het concept-actieplan.

Voor de totstandkoming van dit actieplan is 

gebruikt gemaakt van de centrumvisie van het 

kernmanagement Drunen.

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk, gaat hoofdstuk twee 

over het gebiedsprofiel en opgaven voor het 

centrum van Drunen. Het derde hoofdstuk brengt 

de toekomstvisie in beeld. In hoofdstuk vier staan 

de actielijnen met de diverse concrete acties 

centraal. Tot slot komt de organisatie aan bod. 

.
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Drunen onderdeel van de Langstraat

Van oudsher maakt Drunen deel uit van de regio die de Langstraat wordt genoemd. 

De Langstraat staat bekend om de oud leer- en schoenenindustrie. Vanaf de 18de

eeuw kwam de ledernijverheid in dit gebied op. Aanvankelijk vooral bedreven in kleine 

familiebedrijven, groeide de ledernijverheid uit en kreeg industriële maat en schaal. 

Door de industrialisatie groeide ook de bevolking. De werkgelegenheid trok immers 

nieuwkomers aan. In het begin van de 20ste eeuw maakte de ledernijverheid langzaam 

plaats voor de metaalindustrie met onder andere de vestiging van de 

scheepsschroevenfabriek Lips. Tegenwoordig zijn er nog verschillende metaal-

bedrijven gevestigd in Drunen op bedrijventerrein Metal Valley.

De ruimtelijke structuur van Drunen kenmerkt zich als langwerpige Langstraatdorp 

waarlangs de centrumvoorzieningen verspreid zijn ontwikkeld. Door de aanleg van de 

Torenstraat en Stationsstraat ontstond een kruisvorm die heden ten dage nog goed 

zichtbaar is in het centrum. 

Drunen is een dorp waar 

een rijk historisch en 

industrieel verleden 

samenkomt met 

waardevolle landschappen 

2.1 Ontstaansgeschiedenis
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Functioneel: Boodschappencentrum met een plus

Drunen centrum is primair een lokaal verzorgend boodschappencentrum met 

aanvullend modisch-recreatief winkelaanbod. Voorbeelden daarvan zijn enkele 

hoogwaardige kledingwinkels, een boek- en cadeauwinkel, optiek en een warenhuis. In 

totaal bestaat het centrum uit 76 verkooppunten aan detailhandel, leisure en 

diensten. Het winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen is divers met twee 

supermarkten ( Jumbo’s) aan de rand van het centrum en een relatief groot aanbod 

aanvullende versspeciaal- en levensmiddelenzaken. Het niet-dagelijks aanbod 

kenmerkt zich door van oudsher veel zelfstandige ondernemers zoals in de 

modebranche. 

Het horeca aanbod in Drunen bestaat uit een café, kleinschalig hotel (11 kamers), 

verschillende (café)-restaurants, een ijssalon en diverse fastfoodzaken en vervult 

voornamelijk een lokale functie. Daarnaast zijn er diverse diensten gevestigd 

waaronder kapsalons, bankfilialen, een reisbureau en uitzendbureau. Het centrum 

heeft een leegstandspercentage van 12% (naar m2 wvo conform definitie Locatus: niet 

alle leegstand is toe te rekenen aan detailhandel). Dit percentage is bovengemiddeld 

in vergelijking tot 10% leegstand in soortgelijke centrumgebieden. 

Tabel 2. Laat zien dat naast het aanbod in het centrum een groot aanbod aan 

dagelijkse detailhandel buiten het centrum is gevestigd, waaronder drie supermarkten 

(o.a. Albert Heijn, Lidl en Aldi). Dat geldt ook voor In/om Huis. Het aanbod aan Mode & 

luxe en Vrije tijd (sport, spel, hobby) is voornamelijk in het centrum gevestigd.  

Tekst

Winkels Aantal verkooppunten Aantal m2 wvo

Dagelijks 16 4.263

Mode & luxe 20 2.918

Vrije tijd 4 716

In/om huis 7 1.209

Detailhandel overig 2 175

Leisure 13 Nb

Diensten 14 Nb

Leegstand 9 1.983

Totaal 85 11.264

Bron: Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018

Tabel 1. Aantal VKP en m2 wvo voor Drunen centrum

Leegstand Dagelijks Mode & luxe Vrije tijd In/om huis

Drunen centrum 1.983 4.263 2.918 716 1.209

Drunen kern 3.763 7.557 2.918 1.017 11.268

Bron: Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018.

Tabel 2. Aantal m2 wvo voor Drunen centrum en Drunen kern (incl. 
Elshout) 

2.2 Huidig profiel
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Ruimtelijk: uitgestrekt centrum zonder aaneengesloten front 

Het centrum van Drunen is uitgestrekt. De centrumafbakening volgens Locatus 

loopt aan de oostzijde door tot bijna aan de Burg. Steinbachstraat, zie figuur 1. 

De loopafstand van 400 meter van Jumbo Grotestraat naar Raadhuisplein heeft 

geen aaneengesloten front met publieksgerichte functies. Uit onderzoek blijkt 

dat bezoekers voor gerichte aankopen of boodschappen doen gemiddeld circa 

500-600 meter afleggen in totaal, heen en terug samen (bron: DTNP). De winkels 

in Drunen liggen verspreid over een groot gebied en profiteren hierdoor niet 

optimaal van elkaars trekkracht. Figuur 1 is een weergave van de huidige 

branchering in het centrum. De horeca is daarentegen wel veelal geconcentreerd 

rond het Raadhuisplein. Daar vindt ook op vrijdag de weekmarkt plaats en het 

plein wordt gebruikt voor evenementen.  

Een aandachtsgebied in het centrum is de kop van de Hugo de Grootstraat, zie 

kaart in bijlage 2. De kwaliteit van het vastgoed is laag en de leegstand is 

omvangrijk en structureel. De winkelbeleving is beperkt. 

Geen optimale supermarktenstructuur

In het centrum van Drunen zijn momenteel twee Jumbo’s (een voorheen EMTÉ) 

te vinden. Beide supermarkten voldoen niet aan de maatstaven voor een 

moderne supermarkt (circa 1.200 - 1.500 m² wvo, moderne uitstraling en 

inrichting en aantrekkelijke parkeervoorziening). De overige supermarkten zijn 

buiten het centrum gevestigd, waardoor het centrum niet kan profiteren van de 

trekkracht en diversiteit van supermarkten. 

88

Figuur 1 Branchering en afbakening Drunen-centrum

Locatus 2019, inventarisatie aug. 2018



Twee vestigingen van dezelfde formule levert minder trekkracht dan complementaire 

supermarktformules. Dit terwijl supermarkten belangrijke dragers zijn voor dorpscentra 

vergelijkbaar met Drunen. Lidl is zich aan het oriënteren op een andere locatie en Albert 

Heijn aan het Mexicoplein voldoet ook niet meer aan de maatstaven voor een moderne 

supermarkt omdat de supermarkt een verstopte ligging kent en solitair opereert. 

Verzorgingsgebied en concurrentiepositie

Het centrum van Drunen heeft met name een lokale verzorgingsfunctie voor de bijna 

20.000 inwoners van de kern (inclusief Elshout). Door de centrale ligging is het centrum 

goed bereikbaar vanuit de diverse woonwijken. Het grotere centrum van Waalwijk ligt op 

circa vijf kilometer afstand en is een concurrent voor Drunen mede door de goede 

bereikbaarheid vanuit Drunen. Echter kampt Waalwijk met problemen omtrent de 

uitstraling en leegstand in het centrum. De dichtbij zijnde steden met sterke centra en 

grote aantrekkingskracht zijn ’s-Hertogenbosch en in minder mate Tilburg. Voor modisch-

recreatief winkelen gecombineerd met een culturele activiteit of horecabezoek gaat de 

consument naar de grote steden. Door de ligging ten opzichte van deze steden en Waalwijk 

ervaart Drunen grote concurrentie. 

Op steenworp afstand van Drunen ligt een toeristische trekker: het Nationaal Park Loonse

en Drunense Duinen. Dit is een van de grootste stuifzandnatuurgebieden van West-Europa 

en wordt ook wel de Brabantse Sahara genoemd. Tal van fietsers, wandelaars en 

verblijfstoeristen doen het gebied aan om te genieten van het bijzondere landschap in de 

omgeving van Drunen. Er is in de huidige situatie nog geen sprake van synergie tussen het 

Nationale Park en het centrum van Drunen. Tevens zijn deze unieke omgevingskwaliteiten 

niet zichtbaar of beleefbaar in het centrum. 

9



Trends en ontwikkelingen 

Diverse trends en ontwikkelingen hebben invloed op het centrum van 

Drunen. Deze ontwikkelingen maken een realistisch 

toekomstperspectief voor het centrum van Drunen noodzakelijk om 

kansen te verzilveren of bedreigingen het hoofd te bieden. We staan 

bij enkele relevante trends stil:

• De opkomst van online winkelen met effecten op met name non-

foodbranches, zoals elektronica, media, speelgoed en mode. 

Afgelopen jaren zijn bekende winkelketens en bepaalde branches 

zoals Intertoys en Markskramer al verdwenen uit het Drunense

straatbeeld. Samen met de gestage groei van online winkelen is de 

kans op terugkomst van deze en andere branches dan ook klein. 

Vooral de branches mode, vrije tijd en diensten zijn kwetsbaar. 

Boodschappen doen gebeurt nog voor het overgrote deel in fysieke 

winkels met supermarken als belangrijkste aanbieders. De 

verwachting is dat online boodschappen de komende jaren wel 

gaat toenemen, maar ondanks dat houden fysieke supermarkten in 

de toekomst een belangrijke rol in het koopgedrag. 

• Consumenten hebben behoefte aan ontmoeting. De horeca 

profiteert van deze ontwikkeling met uitzondering van uitgaans-

horeca zoals cafés. Een landelijke trend is de opkomst van all-day

horeca, waar de consument ieder moment van de dag terecht kan 

voor een hapje en een drankje. En bij goed weer op het terras. 

• Wonen boven winkels bevordert de leefbaarheid en sociale 

controle in het centrum. Het draagt bij aan een levendig centrum, 

ook buiten de openingstijden. Daarnaast wonen kleinere 

huishoudens, zoals ouderen en jongeren, graag dichtbij 

voorzieningen. 

Samenwerking

Sinds 2014 is er reclamebelasting ingevoerd in het centrum van 

Drunen. Alle ondernemers in het centrum dragen financieel bij het 

uitvoeren van het kernmanagement Drunen. Hierdoor is de 

organisatiegraad onder de ondernemers groot en zijn er ook 

gezamenlijke middelen voor de uitvoering. Vastgoedeigenaren zijn niet 

verenigd in Drunen, terwijl deze een belangrijke partner in het centrum 

zijn, vooral als het gaat om de invulling of transformatie van panden of 

bij de (her)ontwikkeling van delen van het centrum.

De uitkomsten van de analyse van het centrum van Drunen zijn 

samengevat in een SWOT. 
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• Centrale ligging in de kern – goed bereikbaar vanuit de hele kern

• Veel zelfstandige ondernemers, bijvoorbeeld in branche mode & luxe

• Hoge kwaliteit versspeciaalzaken

• Horecaconcentratie Raadhuisplein 

• Beschikbaarheid van een plein voor evenementen, weekmarkt e.d. 

• Kernmanagement en organisatiegraad ondernemers

• Aanbod verspreid over relatief groot gebied en geen aaneengesloten 

front

• Geen logische routing en lange loopafstanden (400 m)

• Relatief veel leegstand en op diverse plekken langdurig

• Beperkte trekkracht door huidige omvang supermarkten & overlap in 

formule: overige supermarkten buiten centrum 

• Concurrentiepositie met Waalwijk-centrum om de hoek 

• Beleving en uitstraling (van panden) wisselend

• Beperkte ruimte om aanbod te versterken op centrale plekken

Bedreiging

• Modisch-recreatief winkelen steeds meer in de stad. Divers aanbod op 

relatief korte afstand met 's-Hertogenbosch

• Online winkelen: hierdoor diverse formules verdwenen (Intertoys & 

Marskramer) maar ook diverse branches (mode, vrije tijd en diensten) in 

centrum die kwetsbaar zijn door groei online winkelen 

Kans

• Bezoekersstromen Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

• Opkomst all-day horeca en behoefte aan ontmoeting 

• Wonen in centrum (boven winkels) 

Sterkte Zwakte
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2.3 Opgaven/knelpunten in het centrum van Drunen 

Opgaven voor het centrum

Volgens de ondernemers in Drunen staat het centrum nu ‘stil’. De 

belangrijkste opgave zijn gedestilleerd uit de verschillende 

dialoogsessies en schouw met centrumondernemers, 

vastgoedeigenaren en de gemeente. Voor het centrum van Drunen 

zijn de opgaven:  

• Het aanbod is verspreid over een te groot centrumgebied en er is 

sprake van een overaanbod aan winkelvierkante meters. Hierdoor 

ontbreekt een aantrekkelijk en aaneengesloten winkelfront en is er 

leegstand op diverse plekken. Vooral aan de Hugo de Grootstraat 

baart de structurele en omvangrijke leegstand zorgen. De lege 

panden doen afbreuk aan de uitstraling van het deelgebied en zijn 

van negatieve invloed op de beleving en op de zittende 

ondernemers. Dit vergroot het risico op verdere leegstand en maakt 

het totale winkelaanbod kwetsbaar. 

• De huidige supermarktstructuur in Drunen draagt onvoldoende bij 

aan de trekkracht van het centrum. De supermarkten voldoen niet 

aan de maatstaven van een moderne supermarkt en er is sprake 

van twee dezelfde formules in het centrum, waardoor het aanbod   

niet aanvullend op elkaar is. De overige supermarkten zijn buiten  

het centrum gevestigd en voldoen ook niet allemaal aan de criteria 

van een moderne supermarkt.  

• De synergie tussen het centrum en het Nationaal Park Loonse en 

Drunense Duinen en de recreatieve functie van de omgeving is 

beperkt. Terwijl hier jaarlijks veel bezoekers naartoe komen. Dit 

bezoekerspotentieel wordt nu onvoldoende benut. In het centrum 

beleef je niet het karakter van Drunen als Duindorp.

• Vastgoedeigenaren zijn onvoldoende betrokken en georganiseerd. 

Die samenwerking is nodig om ook met de ondernemers en 

gemeente te werken aan een toekomstbestendig centrum.  

In de volgende hoofdstukken worden het toekomstprofiel voor het 

centrum van Drunen en het actieplan en de uitvoeringstrategie 

uitgewerkt die nodig zijn om toe te werken naar een bruisend centrum. 

12



03
Toekomstvisie

13



3.1 Toekomstprofiel – wat willen we?

Voor de toekomst van het centrum van Drunen is de volgende visie geformuleerd:

“Sfeervol, functioneel en compleet dorpscentrum, waar de inwoners terecht kunnen 

voor de dagelijkse boodschappen in kwaliteitswinkels en een complementair 

supermarktaanbod. Daarnaast heeft het centrum een gevarieerd aanbod niet-

dagelijkse winkels, horeca en diensten. Het is de plek waar je dorpsgenoten ontmoet. 

Het aanbod is geclusterd op korte afstand van elkaar, waardoor combinatiebezoek 

gestimuleerd wordt. In het centrum is het karakter van Drunen als Duindorp 

zichtbaar in de uitstraling, inrichting en activiteiten die georganiseerd worden. Je bent 

niet zomaar in een centrum, je bent in Drunen! Dat zie en beleef je als bezoeker. 

Hierdoor weet Drunen ook toeristen en recreanten uit de omgeving te trekken.“
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Actieprogramma in het kort

In de vorige hoofdstukken zijn de opgaven en visie voor het centrum 

van Drunen geformuleerd. Daar gaan we mee aan de slag aan de hand 

van het actieprogramma. Hier volgt eerst een kort overzicht van het 

actieprogramma met de vier actielijnen en bijbehorende acties. Daarna 

wordt het actieprogramma nader toegelicht. 

Actielijn 1: Compact centrum: hart versterken en randen transformeren

• Afbakenen kernwinkelgebied binnen het grotere centrumgebied  

• Bestemmingsplan actualiseren – onderscheid planologische 

mogelijkheden kernwinkelgebied en centrum

• Verkennende gesprekken ondernemers (horeca en winkels) buiten 

kernwinkelgebied over verplaatsing & met vastgoedeigenaren over 

transformatie. 

• Verkenning vestigingsmogelijkheden ontbrekende branches

• Herinvulling transformatiezone binnen kernwinkelgebied: kop Hugo 

de Grootstraat 

• Tijdelijke initiatieven (pop-up stores, kunst, productlanceringen, 

ambachten etc.) mogelijk maken

• Versterken van het ondernemersloket/accountmanagement 

Tekst

• Monitoren verkeersrouting en parkeerdruk in het centrum

• Jaarlijkse schouw

Actielijn 2: Aanpak supermarktstructuur

• Onderzoek ruimtelijk-functionele ontwikkelingsmogelijkheden 

supermarkten

Actielijn 3: Drunen-Duindorp beleefbaar maken in het centrum

• Versterken sfeer met groen, verlichting en/of banieren

• Informatiezuilen en aangepaste inrichting openbare ruimte

• Bewegwijzering tussen centrum en Drunense Duinen en andersom

• Communicatieplan incl. evenementen en website 

buitengewoondrunen.nl 

• Opzetten van arrangementen voor verblijf en bezoek aan Drunen

• Realiseren van voldoende en aantrekkelijk verblijfsaanbod

Actielijn 4: Samenwerking uitbouwen

• Onderzoek haalbaarheid bedrijveninvesteringszone eigenaren 

• Periodiek overleg Drunen, Vlijmen, Vliedberg en Heusden

4.1
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Afbakening kernwinkelgebied. De marktmogelijkheden voor winkels en 

horeca zijn beperkt. Het is daarom belangrijk om het kernwinkelgebied 

in het centrum ruimtelijk af te bakenen in afstemming met het 

kernmanagement, centrumondernemers en vastgoedeigenaren. In het 

kernwinkelgebied worden winkels en horeca geconcentreerd. Een 

voorstel voor de ruimtelijke afbakening is opgenomen in bijlage 2. De 

afbakening helpt bij het op gang brengen van een beweging onder 

ondernemers en eigenaren omdat het duidelijkheid geeft over het 

toekomstperspectief van een locatie en de investeringsmogelijkheden. 

Actualiseren planologische mogelijkheden. Na het vaststellen van het 

kernwinkelgebied moet dit ook worden vertaald naar het 

bestemmingsplan. Actualiseren van het planologische (en 

onderliggende beleids-)kader door de gemeente waarbij ongewenste 

planologische mogelijkheden (zoals detailhandelsbestemming op 

langdurig leegstaande panden) buiten het kernwinkelgebied worden 

opgeheven.

Verplaatsingsmogelijkheden verkennen. Gesprekken met 

horecaondernemers en winkeliers binnen en buiten het centrum van 

Drunen over eventuele (interesse voor) vestiging in het 

kernwinkelgebied (Hugo de Grootstraat en Grotestraat). Daarnaast ook 

gesprekken met eigenaren van leegstaande panden over transformatie. 

Actielijn 1: 

Sterk en compact centrum: 

hart versterken en randen 

transformeren

Om de aantrekkelijkheid van het 

Drunense centrum voor consumenten te 

vergroten (korte loopafstanden, 

aaneengesloten winkelfront en creëren 

van verblijfsgebied) en combinatiebezoek 

te stimuleren is het belangrijk om het 

aanbod meer te concentreren in een 

afgebakend kernwinkelgebied. Voor de 

randen van het centrum kunnen 

alternatieve invullingen worden gezocht 

door panden te transformeren naar 

bijvoorbeeld woonfuncties. Tot slot is het 

belangrijk voor een vitaal en 

toekomstbestendig centrum dat de 

basisrandvoorwaarden schoon, heel & 

veilig en toegankelijkheid van het centrum 

op orde zijn. 

1

2

3

4.2 Uitvoering in actielijnen
17



Verkenning vestigingsmogelijkheden ontbrekende branches

Onder consumenten in Drunen wordt bijvoorbeeld een winkel 

met huishoudartikelen gemist na het vertrek van Marskramer. 

Eerst het in beeld brengen van deze ontbrekende branches of 

formules en vervolgens het gericht benaderen ervan. 

Herinvulling ontwikkelingszone binnen kernwinkelgebied: kop 

Hugo de Grootstraat. Samen met de vastgoedeigenaren in dit 

gebied moeten de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze 

locatie in beeld worden gebracht, zodat er een kwaliteitsimpuls 

plaatsvindt. Hier ligt ook een relatie met actielijn 2: aanpak 

supermarktstructuur. 

Tijdelijke initiatieven stimuleren. Vastgoedeigenaren benaderen 

voor het tijdelijk beschikbaar te stellen van hun leegstaande 

pand voor pop-up stores, kunst, productlanceringen, 

ambachtelijke bedrijvigheid of cultuurinstellingen. Daarnaast in 

gesprek met de verenigingen in Drunen voor de invulling 

daarvan. 

. 

Versterken van het ondernemersloket/

accountmanagement bij de gemeente voor startende 

ondernemers en vraagstukken over bedrijfsopvolging, 

verplaatsing en/of versterking van de eigen onderneming. 

In samenwerking met deskundige partners en financiële 

diensten. 

Monitoren van de verkeersrouting en parkeerdruk in het 

centrum. Dit is een belangrijke basisvoorwaarde voor een 

dorpscentrum als Drunen. Daarbij kan ook de noodzaak, 

het gebruik en de locatie van de huidige laad- en lospunten 

worden meegenomen. Bij de aanpak van de 

supermarktstructuur (actielijn 2) is het parkeren ook een 

belangrijk aandachtspunt.

Jaarlijkse schouw met ondernemers, vastgoedeigenaren, 

bewoners, politie, brandweer en ambtelijk betrokkenen. 

Aanvullend aan de schouw wordt een actielijst 

bijgehouden, waarin concreet staat benoemd wie wat 

wanneer uitvoert. Om te zorgen voor adequate opvolging, 

vindt ieder kwartaal voortgangsoverleg over de acties 

plaats. 

4 7
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Onderzoek ruimtelijk-functionele ontwikkelingsmogelijkheden 

supermarkten. De stedenbouwkundige, ruimtelijk en programmatische 

mogelijkheden voor het vergroten van de Jumbo in het centrum (met 

bijpassend parkeren) moeten nader worden verkend. Daarbij kan 

mogelijk een deel van de panden aan de Hugo de Grootstraat wordt 

betrokken. Dit ontwikkelingsgebied in het centrum (zie bijlage 2) lijkt 

het meest kansrijk voor een dergelijke herontwikkeling door de 

bestaande leegstand. Door toevoeging van woningen, kan 

transformatie op gang gebracht worden. Denk aan de transformatie 

van winkels naar woning of aan het toevoegen van woningen op 

verdieping. Hiermee kan een businesscase gerealiseerd worden 

waarbij bedrijven tegen aangepaste huurvoorwaarden de units 

betrekken.

Bij deze verkenning moeten ook supermarkten buiten het huidige 

centrum worden betrokken om alle mogelijkheden in beeld te 

brengen.

Actielijn 2: Aanpak 

supermarktstructuur

Een economisch sterk centrum heeft 

groot belang bij een trekker in het hart 

van het dorp. Voor dorpscentra zijn dit 

met name supermarkten. De huidige 

supermarktstructuur in Drunen is niet 

optimaal. Dit vraagt mogelijk om 

herstructurering. Daarnaast bevindt zich 

aan de Hugo de Grootstraat een aantal 

panden die structureel leeg staan. 

Hiermee komt een ontwikkelingsgebied in 

beeld. Wat zijn hier de mogelijkheden om 

de supermarktstructuur te versterken?
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Versterken sfeer van Duindorp gedurende het jaar. Bijvoorbeeld door 

het plaatsen van groen (bijvoorbeeld hanging baskets met 

duingrassen), verlichting (in bomen, aan gevels, lichtprojectie op 

Raadhuisplein) tijdens de wintermaanden en/of banieren. Vooral bij de 

entrees en om de routing (winkelrondje Drunen) te accentueren. Maar 

het gaat verder dan alleen het centrum zelf. Ook buiten het centrum 

zichtbaar maken van de beleving en het aanbod van het centrum, 

bijvoorbeeld door de aankleding van rotondes, om toeristen verleiden 

voor een centrumbezoek.

Plaatsen van informatieborden en aangepaste inrichting van de 

openbare ruimte die aansluit bij het ‘verhaal van Drunen’. Zie ter 

illustratie de aanpak in Meijel die is opgenomen als bijlage 3. Hiervoor 

wordt een moodboard/schetsontwerp gemaakt die een beeld geeft 

van de mogelijkheden voor concrete ingrepen in de openbare ruimte. 

Bewegwijzering tussen centrum en Drunense Duinen en andersom.

Het toevoegen van borden die doorverwijzen naar de Drunense

Duinen. Daarnaast het verduidelijken van de looproutes door de 

plaatsing van extra voetgangersbewegwijzering van de parkeerlocaties 

naar het centrum in combinatie met informatiepanelen. 

Actielijn 3: 

Drunen-Duindorp 

beleefbaar maken 

in het centrum

Drunen is gelegen in een toeristisch 

aantrekkelijke omgeving. Dit karakter, de 

relatie met de Drunense Duinen, willen 

we inzetten om bewoners, bezoekers van 

buiten Drunen en toeristen te verleiden 

het centrum te bezoeken. Daarvoor is het 

belangrijk om in communicatie-uitingen 

en fysiek zichtbaar te maken in het 

centrum dat je niet zomaar in een 

centrum bent, maar in Drunen-Duindorp. 

De acties zijn erop gericht om de synergie 

met de toeristisch-recreatieve functie van 

de omgeving te vergroten. 

1

2

3
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Opstellen van een (communicatie-)plan dat het verhaal van 

Drunen vertelt en waarmee kansrijke doelgroepen worden 

aangesproken. Dit verhaal vertalen in passende communicatie-

uitingen en initiatieven om een relatie te leggen met het 

buitengebied. Denk aan het benutten van de website 

www.buitengewoondrunen.nl, sociale media en het organiseren 

van evenementen (zoals een pop-up duinstrand of een 

evenement voor kinderen). Hierbij samenwerken en optrekken 

met het RBT. Zij hebben kennis en het netwerk voor het 

ontwikkelen van een aansprekende communicatiestrategie. 

Opzetten van arrangementen voor verblijf en bezoek aan 

Drunen en omgeving. Er is voldoende aanbod in de omgeving 

voor een lang weekend weg, met bijvoorbeeld de Efteling, het 

Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, Den Bosch en 

Heusden-Vesting. Door het ontwikkelen van aantrekkelijke 

arrangementen tussen ondernemers in Drunen-centrum en 

toeristisch-recreatieve aanbieders in de omgeving kan het 

economisch draagvlak vergroot worden. 

Zorgen voor voldoende en onderscheidend 

verblijfsaanbod voor toeristen in de directe omgeving. 

Deze toeristen vergroten het draagvlak voor het 

centrum, omdat ze boodschappen doen tijdens hun 

verblijf en een terrasje pakken in de zomer. Het 

centrum is dan niet alleen afhankelijk van de 

bestedingen van inwoners. 

4
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Verkenning van de mogelijkheden om vastgoedeigenaren te 

organiseren via bijvoorbeeld een bedrijveninvesteringszone. Hiermee 

kan ook de financiële slagkracht van de samenwerkende partijen 

vergroot worden. En kan gerichter worden gewerkt aan actielijn 1. 

Een periodiek overleg tussen Drunen, Vlijmen, Vliedberg en Heusden-

Vesting. Om kennis en ervaringen uit te wisselen, acties en 

maatregelen c.q. instrumenten op gemeenteniveau af te stemmen, 

maar ook om kansen voor samenwerking tussen de centra te 

verzilveren. 

Actielijn 4: 

Samenwerking 

uitbouwen

De basis voor een toekomstbestendig 

centrum is samenwerking tussen alle 

partijen die actief zijn in het centrum. 

Drunen kent nu reclamebelasting 

waarmee de centrumondernemers zijn 

georganiseerd en bijdragen aan 

activiteiten in het centrum. Deze 

samenwerking moet verder worden 

uitgebouwd om ook eigenaren te 

activeren. 

1

2
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4.3 Organisatie – Wie gaat het doen?

Een sterk centrum vraagt om samenwerking

Een aantrekkelijk centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid. En vraagt om inzet 

van al deze partijen. Door samenwerking kunnen zij de effectiviteit en 

impact van hun acties vergroten. 

Uitvoering via werkgroep 

Voor de uitwerking en coördinatie van de acties richten we een 

werkgroep in. Doel van deze opzet is te zorgen dat alle partijen in het 

centrum zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het slagen 

van dit actieplan. De werkgroep ziet toe op de uitvoering van deze 

gezamenlijke ‘agenda’. 

In deze werkgroep nemen zitting: drie vertegenwoordigers namens de 

centrumondernemers (detailhandel, horeca en diensten), 

kernmanagement, RBT, twee vastgoedeigenaren en de gemeente. Voor 

de uitvoering van concrete acties schakelt de werkgroep de hulp in van 

andere ondernemers en eigenaren in het centrum. Zeker als het gaat 

om acties die betrekking hebben op een specifiek deelgebied of sector, 

zoals de supermarktstructuur en het ontwikkelingsgebied Hugo de 

Grootstraat. Een aandachtspunt dat is meegegeven door de 

ondernemers in Drunen is de tijdsinzet voor de werkgroep. Dit moet 

op handige wijze georganiseerd worden, waarbij overleg efficiënt kan 

worden ingericht en afstemming met andere ondernemers en 

eigenaren laagdrempelig wordt georganiseerd, bijvoorbeeld digitaal. 
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Bijlage 1: Deelnemerslijsten

Dialoogsessie ondernemers 29 mei 2019

• Maureen Jacobs – Bakker Allard

• Anja van den Berg – eigenaresse Lingerie Anja van den Berk

• Herman van Hermijnen – voorzitter kernmanagement Drunen

• Arjan Zegers – Bakker Bart

• Wijnand van Delft – Het Lokaal

• Marieke van Lamoen – Plein 13

• Ton Timmermans – Timmermans Indoor Design BV

• Jeroen Faazen – Van Herpt Specialiteiten 

• Patricia Lardinois , Gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Brechtje Schildkamp, Seinpost Adviesbureau 

• Wouter Hunnekens, Seinpost Adviesbureau

Dialoogsessie eigenaren 8 oktober 2019

• Hessel Woltjer, Propertize BV

• Milly van Oers, Ruijters vastgoedmanagers

• Ad en Ilsa van Loon

• Herman van Hermijnen – voorzitter kernmanagement Drunen

• Joep Horevoorts, Gemeente Heusden

• Ester van Wendel, Gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Wouter Hunnekens, Seinpost Adviesbureau

Schouw 23 oktober 2019

• Iris Lambregts, Staete Makelaars 

• Erik Douwes, Erik Douwes Makelaardij en bewoner

• Hannie van Hooren, mede-eigenaar direct effect en adviseur voor 

kernmanagement Drunen, bewoner

• Kees Euwijk, ‘t Brillenhuys

• Lenneke van Laarhoven, Bonte Schaap

• Danny van Lamoen, Plein 13 en La Cantina

• Geert Vissers, De zaak van Geert

• Herman van Hermijnen – voorzitter kernmanagement Drunen

• Aileen Kok, Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat

• Maurice van der Steen, La Mode Cartouche

• Milly van Oers, Ruijters vastgoedmanagers

• Joep Horevoorts, Gemeente Heusden

• Ester van Wendel, Gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Wouter Hunnekens, Seinpost Adviesbureau
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Afsluitende bijeenkomst 22 januari 2020

• Arna Schoenmans, Arna Schoenmans

• Ingrid van Koll, buitengewoondrunen

• Wijnand van Delft, Wijnand van Delft

• Iris Lambregts, Staete Makelaars 

• Ramon Wintjens, La Vittoria ijs

• Luc van Bokhoven, Groentespeciaalzaak Van Bokhoven

• Dhr of mevr. Timmermans, Timmermans Indoor Design

• Hessel Woltjer, Propertize BV

• Herman van Hermijnen – voorzitter kernmanagement Drunen

• Ronella Hooghiemstra, Kofje & Tee

• Ellen de Kort

• Dio drogisterij

• Decokay

• Maureen Jacobs – Bakker Allard

• Michiel de Vaan, Rabobank

• Arjan Zegers, Bakker Bart

• Theo Wolters en Frans van de Laar, Silva Dunes

• Theo Elshout, Keurslagerij

• Lenneke van Laarhoven, Bonte Schaap

• Ludo van Dartel, Store3

• Aileen Kok, Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat

• Wethouder Blankers, Gemeente Heusden

• Ester van Wendel, Gemeente Heusden

• Rien Romijn en Brechtje Schildkamp, Seinpost Adviesbureau 
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Bijlage 2 Voorstel afbakening kernwinkelgebied Drunen

Legenda

Blauw  = kernwinkelgebied

Oranje = ontwikkelingsgebied kop Hugo de Grootstraat 
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Meijel is een rustig dorpje vlakbij de Groote Peel op de grens van Brabant en Limburg. Rond 

2011 had Meijel te maken met veel problemen net zoals in vergelijkbare kernen zoals 

woningtekorten, leegstand, verouderde openbare ruimte, verwaarloosbare gebieden in het 

centrum en veel jongen inwoners vertrokken. Het was in deze tijd dat een groep mensen 

besefte dat het nodig was om hun krachten te bundelen. Er moest iets veranderen. Ze 

gingen opzoek naar het lokale DNA van Meijel. Er is gekeken naar de geschiedenis, waar 

Meijel om bekend straat en wat het gewenste toekomstbeeld is. Hieruit is het ‘eigene’ van 

Meijel gedestilleerd en letterlijk teruggebracht in het dorp. De winkelkern en openbare 

ruimte zijn getransformeerd en heringericht om de Peel identiteit terug te brengen. Zo zijn 

turfblokken en riet aangebracht in het winkelgebied om een harmonieuze samenhang te 

creëren en zijn er houten wandelpaden terug te vinden net zoals in de Peel. Hiernaast is met 

lokale vastgoedeigenaren en ontwikkelaars gewerkt aan het invullen van lege panden (zoals 

shop-in-shop concept) en het bouwen van appartementen op braak liggende terreinen in 

het centrum. De nieuwe en gedragen visie die zij hadden opgesteld was het uitgangspunt 

‘verleidingsmiddel’ om partijen te enthousiasmeren en aan te haken. 

Naast fysieke elementen is er gewerkt aan het “branden” van Meijel en is een organisatie 

Peel Geluk opgericht. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met het promoten 

van het verhaal van Meijel door middel van lokale ambassadeurs en het organiseren van 

evenementen. Ondernemers hebben het logo van Peel Geluk omarmt en gebruiken nu 

dezelfde logo’s, huisstijl en banners. 

Foto’s boven: turfsteken, vroeger een vast 
onderdeel van de cultuur in Meijel, en de 
Peel

Foto’s midden en rechtsonder: het 
turfsteken en turfblokken is letterlijk 
teruggebracht in de openbare ruimte

Foto links onder: een grote fontein is 
aangebracht op het dorpsplein. De fontein 
geeft met kletterend water, verlichting, en 
verneveling de contouren van de Groote 
Peel weer. Rondom de contouren staat de 
tekst van Rowwen Heze’s ‘Peel in brand’. 

Bijlage 3 Voorbeeld ‘branding’ Meijel  
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Eindrapportage

Samen werken aan één aantrekkelijk centrum in transitie



Inhoud
Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Hoofdstuk 2. Gebiedsprofiel

2.1 Ontstaansgeschiedenis

2.2 Huidig profiel

2.3 Opgaven voor het centrum van Vlijmen

Hoofdstuk 3. Visie en ambitie

3.1 Toekomstprofiel – wat willen we

Hoofdstuk 4. Actieprogramma

4.1 Actieprogramma in het kort

4.2 Uitvoering in actielijnen

4.3 Organisatie – Wie gaat het doen?

Bijlagen

Bijlage 1: Deelnemerslijsten

3

4

5

6

7

12

13

14

15

16

17

22

23

24

2



01
Inleiding

3



1.1 Aanleiding

Achtergrond

De gemeente Heusden zet in op 

aantrekkelijke centra. Samen met 

ondernemers, vastgoedeigenaren en 

bewoners wil zij werken aan vitale centra. 

Nu en in de toekomst. 

Landelijk staat de detailhandel onder 

druk. Leegstand neemt toe. Onder 

invloed van het veranderende 

consumentengedrag verandert het 

winkellandschap snel en structureel. Dit 

geldt ook voor het centrum van Vlijmen. 

In dit actieplan zijn de acties en 

maatregelen opgenomen die nodig zijn 

om het centrum toekomstbestendig te 

maken.

Aanpak

De actiepunten zijn in nauwe afstemming 

met een kopgroep (bestaande uit 

ondernemers, vastgoedeigenaren en 

beleidsmedewerkers van de gemeente 

Heusden) tot stand gekomen. Hierbij zijn 

de volgende processtappen doorlopen:

• Dialoogsessie met de ondernemers en 

vastgoedeigenaren uit Vlijmen;

• Schouw van het centrumgebied met de 

kopgroep aangevuld met andere 

ondernemers;

• Afsluitende bijeenkomst met een brede 

opkomst van ondernemers / eigenaren, 

makelaar en de gemeente (ambtelijk en 

bestuurlijk) over het concept-actieplan. 

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk, gaat hoofdstuk twee 

over het gebiedsprofiel en opgaven voor Vlijmen-

centrum. Het derde hoofdstuk brengt de visie en 

toekomstprofiel voor Vlijmen-centrum in beeld. 

Hoofdstuk vier gaat in op de actielijnen en de 

organisatie.
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Vlijmen maakt deel uit van de regio die de Langstraat wordt genoemd. De Vlijmenaren 

leefden aanvankelijk van de schapenteelt en landbouw. Specialiteit was voornamelijk het 

verbouwen van hop. Begin 20ste eeuw ging deze teelt echter sterk achteruit, om na de 

oorlog geheel te verdwijnen. 

Andere activiteiten, waaronder ook pluimveeteelt, tuinbouw en mandenvlechterij namen 

de plaats hiervan in. Vooral de mandenvlechterij was een zeer belangrijke bedrijfstak 

waar het grootste gedeelte van de beroepsbevolking in werkte. Alhoewel de Langstraat 

bekend staat om de oud leer- en schoenenindustrie, is deze industrie in Vlijmen nooit 

van belang geweest

Begin 19de eeuw maakte Vlijmen deel uit van de gemeente Vlijmen en Engelen. Na een 

aantal jaren splitste Vlijmen zich af en werd een zelfstandige gemeente samen met 

Nieuwkuijk, Hedikhuizen en Haarsteeg. Uiteindelijk werd in 1997 de zelfstandige 

gemeente opgeheven en is opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Heusden. 

Het centrum van Vlijmen is ontstaan met kleinschalige bewinkeling ter hoogte van de 

Akker, Akkerstraat en aan het Plein. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn door 

een bom woningen vernield en is dit plein ontstaan. Het centrum is in de jaren ’80 

versterkt met de supermarkt in het huidige Action-pand. In de jaren ‘90 is het project 

Oliemaat opgeleverd, recent gevolgd door centrumplan fase één. Deze laatste 

ontwikkeling komt verder aan bod in de beschrijving van het huidig profiel (paragraaf 2.2). 

Ontstaansgeschiedenis2.1
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Boodschappencentrum plus bestaande uit twee detailhandelsclusters

Het centrum van Vlijmen functioneert als lokaal ‘boodschappencentrum plus’ aangevuld 

met frequent benodigd niet-dagelijks aanbod, zoals het warenhuis (Hema), huishoudelijk, 

bloemen en media. In totaal zijn er 64 verkooppunten in het centrum met twee duidelijke 

detailhandelsclusters (zie pagina 8) aanwezig:

• Plein / De Akker waar de meeste detailhandel en horeca is gevestigd, met de moderne 

full-servicesupermarkt Jumbo, Action, Hema en Kruidvat. Rondom het Plein en aan de 

Akkerstraat zijn ook diensten te vinden zoals makelaardij, reisbureau en ambacht; 

• Oliemaat met onder andere een full-service- en een discountsupermarkt (een recent 

uitgebreide Jumbo en Aldi) en aanvullende dagelijkse food-speciaalzaken  en niet-

dagelijks aanbod waarvan Scapino de grootste vestiging is.  

De onderlinge verbindingsroute, de Akker, bestaat niet volledig uit winkels, het is deels 

een woonstraat. De verbinding is kort en duidelijk waarbij combinatiebezoek plaatsvindt 

tussen Plein en Oliemaat. De ruimtelijk-functionele structuur vormt een haltermodel met 

twee parkeerpleinen en de verbindingsroute. Er is sprake van een heldere en compacte 

winkelstructuur.

In het centrum is relatief weinig winkelbeleving door het eenzijdig winkelen aan een zijde 

van de straat of het Plein. De interactie tussen de straat- en pleinwanden is gering 

vanwege de drukke verkeersfunctie en het parkeren op het plein. Sommige plekken 

hebben een rommelige uitstraling door de uitstallingen. 

WINKELS
AANTAL 

VERKOOPPUNTEN
AANTAL M2 WVO

Dagelijks 14 3.606

Mode & luxe 10 3.142

Vrije tijd 2 256

In/om huis 7 1.496

Detailhandel overig 1 502

Leisure 13 Nb

Diensten 14 Nb

Leegstand 3 313

Totaal 64 9.315

Bron: Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018.

Tabel 1. Aantal VKP en m2 wvo voor Vlijmen-centrum

2.2 Huidig profiel
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Door overnames in de supermarkt-

branche zijn er twee Jumbo’s gevestigd op 

korte afstand van elkaar in het centrum. 

Ondanks de aanwezigheid van twee 

dezelfde formules heeft Vlijmen een goed 

functionerend en complementair 

supermarkt aanbod, met daarnaast 

Action en Hema als trekkers in de non-

food. 

Het centrum van Vlijmen kent ongeveer 

12 horecagelegenheden en dat aantal is 

de laatste 10 jaar iets gegroeid. Fastfood 

wordt aangevuld met lunchrooms, 

restaurants en enkele café-restaurants.

De winkelondersteunende functie van de 

(dag)horeca is beperkt door de geringe 

uitstraling en de beperkte mogelijkheden 

voor terrassen. 

Bron: Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018

Plein, 
Akker

Akkerstr.

Olie-
maatt

Figuur 1 Branchering Vlijmen-centrum 
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Centrumplan Vlijmen: een centrum in transitie 

Het eerste deel van het centrumplan is gefaseerd opgeleverd en afgerond met het 

paviljoen begin 2019. Grote delen van het centrum zijn ingrijpend veranderd, het 

winkelmetrage is uitgebreid en de openbare ruimte en parkeermogelijkheden zijn 

sterk verbeterd. Het Van Greunsvenpark is nu afgerond, inclusief langparkeren bij 

het gemeentehuis. De aanpak van De Akker aan de zuidzijde van het Plein is 

onderdeel van fase twee van het centrumplan. Een groot gedeelte van het 

doorgaande verkeer gaat namelijk nu door het centrum, met een forse 

verkeersbelasting tot gevolg. In de tweede fase wordt het centrumgebied een 30 

km-zone, de Akker krijgt eenrichtings-verkeer en de openbare ruimte wordt 

heringericht. Fase twee van het centrumplan kan uitgevoerd worden wanneer de 

op- en afrit 44 is opgeheven en de randweg Vlijmen-Oost is aangelegd, onderdeel 

van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Naar verwachting start de 

uitvoering niet voor 2021. 

Door de realisatie van het centrumplan zijn diverse winkels naar het Plein 

verplaatst wat heeft geresulteerd in een compacter centrum. De leegstand in 

Vlijmen centrum is bijzonder laag (2%) ten opzichte van vergelijkbare 

centrumgebieden elders in het land (landelijk 10%). Hierbij wordt onderkend dat 

leegstand een momentopname is en ieder moment kan veranderen. 

Gedurende de aanpak van het centrum is de samenwerking tussen de 

ondernemers onder druk komen te staan. De participatiegraad blijft achter en er is 

recent een nieuw bestuur aangesteld. Van structurele samenwerking met en 

tussen de eigenaren is geen sprake. 

Tekst

Figuur 1: Ontwerp centrumplan Vlijmen: fase 1 & 2
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Verzorgingsgebied en concurrentiepositie

Met bijna 18.400 inwoners is Groot Vlijmen (inclusief Nieuwkuijk en Haarsteeg) de op één 

na grootste dorpskern binnen de gemeente Heusden. Vlijmen wordt doorkruist door de 

snelweg A59 met Vlijmen-dorp ten noorden en de wijk Vliedberg ten zuiden van de 

snelweg. De barrière-werking van de A59 zorgt ook voor twee gescheiden marktgebieden. 

Het centrum van Vlijmen heeft met name een functie voor de inwoners van Vlijmen-dorp 

en de omliggende kleine kernen (ongeveer 12.000 inwoners). Uit het koopstromen-

onderzoek van de Rabobank blijkt dat gemeente ‘s-Hertogenbosch een belangrijke 

concurrent is. Er treedt de nodige koopkrachtafvloeiing op naar deze buurgemeente, 

bijvoorbeeld het overdekte winkelcentrum Helftheuvel in ’s-Hertogenbosch West voor de 

boodschappen, en naar de binnenstad voor recreatief winkelen gecombineerd met een 

culturele activiteit en uit eten. 

Woningbouwinitiatieven in Geerpark (Vlijmen West) en De Grassen (Vlijmen Oost) bieden 

kansen om het draagvlak voor het centrum te vergroten. In De Grassen is de woningbouw 

gestart. Samen met de randweg-oost komen hier uiteindelijk 750 woningen. Een dergelijk 

aantal nieuwbouw-woningen geldt ook voor Geerpark ten westen van Vlijmen. Deze wijk is 

verder ontwikkeld dan De Grassen. 

De verwachting is dat de groei van het online winkelen niet zo’n grote impact zal hebben 

op de non-food branches in Vlijmen. De hoogste online marktaandelen zie je terug bij 

consumentenelektronica, hobby en media en die branches zijn beperkt aanwezig. 

De uitkomsten van de analyse van het centrum van Vlijmen zijn samengevat in de SWOT

op de volgende pagina. 
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Sterkte

• Weinig leegstand

• Goede bereikbaarheid

• Parkeren voor de deur

• Trekkracht op orde: 2* Jumbo, Aldi, Action, Hema

• Compleet dagelijks aanbod met supermarkten en versspecialisten

• Relatief compact en heldere structuur (halter)

Zwakte

• Matige samenwerking tussen ondernemers en met de 

vastgoedeigenaren

• Winkelondersteunende functie horeca beperkt door weinig

uitstraling en terras

• Hoge parkeer en verkeersdruk, sluipverkeer bij vertragingen op 

doorgaande wegen en de op- en afritten wegen

• Weinig winkelbeleving door eenzijdig winkelen – interactie tussen de

straat- en pleinwanden is gering (verkeer-parkeren)

• Uitstallingen van winkeliers in nieuwbouw: rommelig beeld

Bedreiging

• Effecten online op non-food. Verwachting is dat het hier zal 

meevallen. Branches/formules die veel last hebben van online zitten 

hier maar beperkt.

KansKans

• Randweg Vlijmen-Oost waardoor centrum verkeersluwer wordt 

• Fase 2 centrumplan: maakt meer beleving mogelijk

• Impulsen om de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum te 

versterken, zoals met horeca 

• Woningbouwinitiatieven in Vlijmen West (Geerpark) en Oost (De Grassen)

waardoor draagvlak groeit 

11



2.3 Opgaven voor het centrum van Vlijmen

De belangrijkste opgaven zijn gedestilleerd uit de dialoogsessie en de 

schouw met centrumondernemers, vastgoedeigenaren en de 

gemeente. Voor het centrum van Vlijmen zijn de opgaven:  

• De samenwerking tussen de ondernemers onderling, en met de 

vastgoedeigenaren en gemeente dient hersteld te worden nu fase 

één is opgeleverd. De ondernemersvereniging heeft een nieuw 

bestuur waarbij de huidige participatie en de inzet van alle 

ondernemers achterblijft. Het is de samenwerking die de acties in 

dit centrumactieplan laten slagen.

• Het centrum van Vlijmen heeft een grote kwaliteitsimpuls gekregen 

door het gerealiseerde centrumplan. Echter sluiten het nieuwe en 

oude deel van het centrum niet goed op elkaar aan door de 

uitstraling van de gevels en openbare ruimte. Het contrast is te 

groot waardoor consumenten mogelijk geneigd zijn de oudere delen 

van het centrum te mijden. 

• De levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum blijven achter. 

Er worden te weinig acties en evenementen georganiseerd die het 

totale centrum versterken en er zijn te weinig (horeca)voorzieningen 

die de bezoekers vasthouden voor een langer verblijf

• Schoon-heel-veilig; De verkeers- en parkeerdruk in het centrum 

dient verminderd te worden. Het langparkeren en het laden en 

lossen zijn knelpunten.
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03
Visie en ambitie
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3.1 Toekomstprofiel – wat willen we

Voor het centrum van Vlijmen is de volgende toekomstvisie vastgesteld:

“Anticiperend op de randweg en centrumplan fase twee werkt Vlijmen aan een functioneel, 

sfeervol en compact dorpscentrum. De bewoners kunnen hier terecht voor de dagelijkse 

boodschappen en diverse niet-dagelijkse winkels, horeca en diensten. Het aanbod en 

parkeren is geclusterd aan het Plein en Oliemaat, met een aantrekkelijke verbinding via 

een makkelijk oversteekbare De Akker, te voet of met de fiets. Combinatiebezoek wordt 

gestimuleerd binnen deze halter omdat de doorgaande verkeersfunctie van het centrum is 

gereduceerd. Het centrum blijft goed bereikbaar en bestemmingsverkeer wordt 

automatisch naar de beste plek geleid. Ons centrum is dé plek waar je je dorpsgenoten 

treft. Je kunt verblijven rondom het Van Greunsvenpark of op een terras aan het Plein of in 

een levendige straat. Er is van alles te beleven in ons vernieuwde centrum dankzij de inzet 

van onze ondernemers en bewoners”
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Actieprogramma in het kort

In de vorige hoofdstukken zijn de opgaven en toekomstvisie voor het 

centrum van Vlijmen geformuleerd. Daar gaan we mee aan de slag. 

Wat willen we dan bereiken? Hier volgt eerst een kort overzicht van het 

actieprogramma met de vier actielijnen en bijbehorende acties. Daarna 

wordt het actieprogramma nader toegelicht. 

Actielijn 1: Samenwerking

• Verhogen participatie ondernemers. Dit is een voorwaarde voor de 

uitvoering van het actieplan en de samenwerking met de 

eigenaren, gemeente en bewoners.

• Periodiek overleg Drunen, Vlijmen, Vliedberg en Heusden. 

Actielijn 2: Aansluiting nieuwe en oude deel 

• Kwaliteitsimpuls voor panden en openbare ruimte, binnen de 

mogelijkheden die er zijn tot centrumplan fase twee. Een 

inspiratiedocument helpt. 

• Accentuering van de routes door meer groen, banieren, aangelichte 

panden e.d. 

Actielijn 3: Verbeteren levendigheid en aantrekkelijkheid centrum

• Uitbouw evenementen in een jaarprogramma 

• Samenwerking met (sport)verenigingen, cultuur,  en bewoners 

• Aantrekkelijke looproutes en uitstallingen

• Toevoegen van daghoreca of -café voor verblijf overdag 

• Inzetten op een compact centrumgebied met een concentratie van 

commerciële publieksfuncties, erbuiten mogen andere functies 

gaan domineren als wonen en werken. 

• Benutten van de bijzonderheden en unieke kwaliteiten van het 

dorpscentrum wat betreft de kwaliteitswinkels en het 

ondernemerschap en de historie van het dorp. 

Actielijn 4: Schoon, heel & veilig: 

• Spreiden parkeer- en verkeersdruk door betere bewegwijzering en 

handhaving van de snelheid 

• Onderzoek naar parkeerdruk 

• Laden en lossen dient verbeterd te worden, binnen de 

mogelijkheden die er zijn

4.1
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De collectieve participatie in de ondernemersvereniging moet verhoogd 

worden zodat zoveel mogelijk ondernemers meedoen. Het actieplan en een 

goede communicatie over wat er speelt zijn aanleidingen om de participatie 

te vergroten. Netwerkavonden worden hiervoor gebruikt. Daarbij hoort ook 

een verkenning naar draagvlak voor een vorm van structurele financiering 

die past bij de agenda voor Vlijmen, bijvoorbeeld reclamebelasting of een 

bedrijveninvesteringszone. Hierbij worden ook de vastgoedeigenaren 

meegenomen in hun rol en bijdrage in het aantrekkelijk houden van het 

centrum. 

Een periodiek overleg tussen Drunen, Vlijmen, Vliedberg en Heusden-

Vesting. Om kennis en ervaringen uit te wisselen, acties en maatregelen c.q. 

instrumenten op gemeenteniveau af te stemmen, maar ook om kansen 

voor samenwerking tussen de centra te verzilveren. 

. 

Actielijn 1: 

Samenwerking 
1

4.2 Uitvoering in actielijnen

De samenwerking tussen de 

ondernemers onderling moet versterkt 

worden. Dit is de basis voor het realiseren 

van een toekomstbestendig centrum, 

want de ondernemers gezamenlijk maken 

het centrum voor de consument. In 

breder verband wordt de samenwerking 

met de eigenaren en desgewenst de 

bewoners versterkt, in samenspraak met 

de gemeente. 
2
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Kwaliteitsimpuls panden en openbare ruimte. Het bij de tijd brengen 

van gevels en hun uitstraling (bijv. aanpassing van uitstraling naar de 

omgeving van de TL-verlichting van Action) zal een flinke impuls geven 

aan het centrumgebied. Hiertoe wordt een inspiratie-document 

opgesteld met schetsen hoe je gevels/plinten kunt opwaarderen. Fase 

2 van het centrumplan voorziet in de toekomst in een opgeknapte 

openbare ruimte en nieuwe bestrating. Voor die tijd moet verouderde 

bestrating worden aangepakt, met aandacht voor veilig en heel totdat 

fase 2 start (rechttrekken stoepen, oversteekbaarheid straten e.d.). Het 

te bebouwen terrein achter Hema wordt zo snel mogelijk gerealiseerd 

en anders tijdelijk en aantrekkelijk ingericht. 

Accentuering routes door meer groen, banieren, aangelichte panden 

Versterken van de sfeer gedurende het jaar door het plaatsen van 

groen (bijvoorbeeld hanging baskets), verlichting (in bomen, aan gevels) 

tijdens de wintermaanden en/of banieren. Vooral bij de entrees en om 

de routing (aantrekkelijke looproute tussen de clusters Plein en 

Oliemaat) te accentueren. Ondernemers komen met een gezamenlijk 

groenplan zoals voor extra plantenbakken.

Actielijn 2: 

Aansluiting nieuwe en 

oude deel

Het contrast tussen het nieuwe en oude 

deel van het centrum zal met 

centrumplan fase twee verkleind worden 

door een structurele impuls. Toch moeten 

tot die tijd kleinere ingrepen verkend 

worden die de openbare ruimte en de 

uitstraling van de panden verbeteren. 

Ook worden de routes versterkt zodat 

combinatiebezoek tussen de diverse 

centrumdelen bevorderd wordt.

Een sfeervol centrum draagt in hoge mate 

bij aan de aantrekkelijkheid van een 

winkelgebied en stimuleert het 

winkelgenot. 

1

2
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Evenementen. Opstellen van een activiteitenkalender die een overzicht 

geeft van evenementen en acties die gedurende het jaar plaatsvinden 

in het centrum. Deze worden gepresenteerd in winkels (bijvoorbeeld in 

de vorm van een handzame flyer of boekje i.c.m. kortingsbonnen). Op 

een landingspagina voor het centrum van Vlijmen presenteren zich alle 

in het centrum aanwezige bedrijven. Op deze site vindt de bezoeker 

ook de activiteitenkalender. In een inspiratiesessie sociale media 

neemt een expert ondernemers mee in de mogelijkheden van sociale 

media. 

Samenwerking lokale organisaties. Jaarlijks overleg tussen 

ondernemers en (sport)verenigingen, cultuur en bewoners over de 

activiteiten in het centrum. Praktische afspraken worden gemaakt en 

eventueel nieuwe activiteiten worden aangejaagd en opgezet. 

Aantrekkelijke looproutes en uitstallingen door te zorgen voor eenheid 

in uitstraling, beleving en uitstallingen. Ondernemers gaan onderling 

afstemmen over hun reclame-uitingen en koopwaar direct voor de 

deur. Er blijft te allen tijde voldoende loopruimte voor de bezoekers. 

Actielijn 3: Verbeteren 

levendigheid, 

aantrekkelijkheid centrum

De levendigheid en aantrekkelijkheid van 

het centrum wordt verbeterd door meer 

evenementen te organiseren. Dat kan via 

samenwerking met lokale organisaties. 

Het centrum wordt aantrekkelijker als er 

wordt gezorgd voor een prettige verblijfs-

omgeving, met meer (dag)horeca voor 

consumptie en verblijf. Een compact 

kernwinkelgebied versterkt synergie 

tussen ondernemers en stimuleert 

wonen en werken aan de randen ervan. 

De bijzonderheden van centrum Vlijmen 

worden uitgedragen met marketing en 

promotieacties. 

1

2

3
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Toevoegen van daghoreca of -café voor verblijf overdag 

Overdag is er te weinig keuze in de (dag)horeca. Het beperkte 

aanbod dat er is zit vaak vol. Er zijn meer mogelijkheden 

gewenst voor een lunch, kopje koffie of broodje. De 

verblijfsfunctie in het centrumgebied wordt daarmee versterkt. 

Compact centrum. Er wordt ingezet op een compact 

centrumgebied met een concentratie van commerciële 

publieksfuncties, Erbuiten mogen andere functies gaan 

domineren zoals wonen en werken. In het bestemmingplan 

wordt ingezet op een goede afbakening, een 

centrumbestemming voor publieksfuncties in het kernwinkel-

gebied, en een bredere gemengde bestemming erbuiten. 

Bijzonderheden van Vlijmen. De bijzonderheden en unieke 

kwaliteiten van het dorpscentrum worden getraceerd en 

uitgedragen. Voor de kwaliteitswinkels, het bijzondere 

ondernemerschap en de historie van het dorp wordt een 

gebiedsprofiel uitgewerkt. Hierbij wordt geanticipeerd op de 

afronding van centrumplan fase twee. 

4

5
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Spreiden parkeer- en verkeersdruk door betere bewegwijzering en 

handhaving van de snelheid. De tweede fase van Centrumplan Vlijmen (na 

realisatie van randweg Vlijmen-Oost) voorziet in het inrichten van het gebied 

als 30 km zone. Tot die tijd mag er 50 km per uur gereden worden. Via 

handhavingsacties wordt de snelheid gecontroleerd, ook met 

publieksvriendelijke acties. De bewegwijzering op de rotonde is verouderd 

en kan deels verwijderd worden. Op de kruising van De Akker/Heistraat kan 

een parkeerverwijzingsbord naar de Oliemaat komen. 

Onderzoek parkeerdruk. Er vindt een onderzoek plaats naar de verdeling 

van het parkeren en de parkeerdruk. Van hieruit wordt gekeken naar 

oplossingen of extra parkeren nodig en mogelijk is, bijvoorbeeld de 

Schapenwei achter de Action, of via uitbreiding blauwe zone. Op ‘t Plein kan 

de blauwe zone mogelijk verlengd worden met extra dagen. Ook bij de 

Oliemaat kan gedeeltelijk blauwe zone overwogen worden. De ondernemers 

krijgen inzicht in de toekomstige verkeersrouting van centrumplan fase twee. 

Tot die tijd stimuleren zij hun personeel daar te parkeren waar omwonenden 

en ondernemers weinig hinder ondervinden en de parkeerplekken in het 

centrum zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor bezoekers.  

Laden en lossen dient verbeterd te worden, binnen de mogelijkheden die er 

zijn. Behalve voor de supermarkt zijn er naast en op het Plein onvoldoende 

laad- en losplaatsen voor de kleinschalige bewinkeling, het expeditieverkeer 

staat dan op elkaar te wachten.

Actielijn 4: 

Schoon, heel en 

veilig

Voor een prettig centrumbezoek is het 

belangrijk dat zaken als verkeer, parkeren, 

en schoon-heel-veilig goed op orde zijn. 

De consument ziet dit als belangrijke 

randvoorwaarden bij een bezoek aan het 

centrum. Een consument komt niet om te 

parkeren naar een centrum, maar voor 

het winkel- en horeca-aanbod. Echter als 

deze randvoorwaarden niet goed op orde 

zijn, kan een consument het centrum 

gaan mijden. We proberen de consument 

hierin maximaal te faciliteren.  

1

2

3
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4.3 Organisatie – Wie gaat het doen?

Een sterk centrum vraagt om samenwerking

Een aantrekkelijk centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid. En vraagt om inzet 

van al deze partijen. Door samenwerking kunnen zij de effectiviteit en 

impact van hun acties vergroten. 

Uitvoering via werkgroep 

Voor de uitwerking en coördinatie van de acties richten we een 

werkgroep ‘aanpak centrum Vlijmen’ in. Doel van deze opzet is te 

zorgen dat alle partijen in het centrum zich betrokken en 

verantwoordelijk voelen voor het slagen van dit actieplan. De 

werkgroep ziet toe op de uitvoering van deze gezamenlijke ‘agenda’. 

Voor de invulling van deze werkgroep trekt het nieuwe bestuur van de 

ondernemersvereniging nauw op met de gemeente. Het bestuur heeft 

de contacten met andere ondernemers en kan een belangrijke 

trekkersrol vervullen. Uiteraard moeten ook andere partijen aan de 

slag met de verschillende acties: het bestuur en de gemeente kunnen 

het niet alleen. Andere ondernemers, maar ook vastgoedeigenaren 

worden nadrukkelijk opgeroepen om mee te helpen in de werkgroep 

of bij concrete actiepunten. 
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Bijlagen
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Bijlage 1: Deelnemerslijsten

Dialoogsessie ondernemers 3 september 2019

• Marcel van Iersel, bloemenzaak op Plein, voorzitter 

ondernemersvereniging 

• Wendy Overdijkink, ijs- en taartmoment Plein

• Suzanne Mulder, Horeca de Kluis Plein en ‘t Zusje De Akker

• Louis van der Heijden, vdH Vastgoed

• Marcel Junkeburk, Dorpscafé Den Braai (feesten, partijen)

• Arne Derks, slagerij Oliemaat

• Joep Horevoorts, gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau 

Schouw 17 september 2019

• Wendy en Bastiaan Overdijkink, IJs en taartmoment

• Suzanne Mulder, Horeca De Kluis aan Plein en ‘t Zusje De Akker

• Louis van der Heijden, vdH Vastgoed

• Enita Derks, slagerij Oliemaat

• Joep Horevoorts, gemeente Heusden

• Lizanne Vos, gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau 

• Wouter Hunnekens, Seinpost Adviesbureau 

Afsluitende bijeenkomst 29 januari 2020

• Betty Wijnstekers, Kaasspeciaalzaak

• Patricia Baijens, Oogzorg De Greef

• Monique Fitters, Profile Fitters

• Brian van Schijndel, Anytime Fitness Vlijmen

• Stein Cools, Cools oogzorg

• Eric Bakker, Verkeersschool Bakker

• Sander de Jong, Sansoft computers

• Iris Lambregts, Staete makelaars

• Wendy en Bastiaan Overdijkink, Het IJs- en Taartmoment

• Arne en Enita Derks, slagerij Derks

• Louis van der Heijden, vdH Vastgoed 

• Wethouder Blankers, Gemeente Heusden

• Ester van Wendel, Gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Brechtje Schildkamp, Seinpost Adviesbureau
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Centrumactieplan Heusden-Vesting
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Voor een levendig, leefbaar en uniek vestingstadje
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1.1 Aanleiding

Achtergrond

De gemeente Heusden zet in op 

aantrekkelijke centra. Samen met 

ondernemers, vastgoedeigenaren en 

bewoners wil zij werken aan vitale centra. 

Nu en in de toekomst. 

Landelijk staat de detailhandel onder 

druk. Leegstand neemt toe. Onder 

invloed van het veranderende 

consumentengedrag verandert het 

winkellandschap snel en structureel. Dit 

geldt ook voor Heusden-Vesting. In dit 

actieplan zijn de acties en maatregelen 

opgenomen die nodig zijn om het 

centrum toekomstbestendig te maken.

Aanpak

De actiepunten zijn in nauwe afstemming 

met een kopgroep (bestaande uit 

ondernemers, vastgoedeigenaren en 

beleidsmedewerkers van de gemeente 

Heusden) tot stand gekomen. Hierbij zijn de 

volgende processtappen doorlopen:

• Dialoogsessie met ondernemers en 

vastgoedeigenaren / bewoners uit 

Heusden-Vesting;

• Schouw van het centrumgebied met 

enkele ondernemers (die soms ook 

eigenaar en bewoner zijn);

• Brede bijeenkomst over het concept-

actieplan met detailhandels- en 

horecaondernemers en de gemeente 

inclusief wethouder. 

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk, gaat hoofdstuk twee over 

het gebiedsprofiel en de opgaven voor Heusden-

Vesting. Het derde hoofdstuk brengt het 

toekomstprofiel voor het centrum in beeld. Hoofdstuk 

vier gaat in op de actielijnen en de organisatiestructuur.  

4



02
Gebiedsprofiel

5



Een herrezen Vestingstadje

Heusden-Vesting kent een rijke geschiedenis waarbij de eerste vermeldingen 

teruggaan tot de 13de eeuw. Als onderdeel van de Zuider Waterlinie had de Vesting 

een groot strategisch en militair belang. Na de Franse tijd besloot de eerste 

Nederlandse koning tot het afslanken van de Vesting. Als gevolg hiervan nam het 

militair belang af, bleef financiële steun uit en namen verval en armoede sterk toe. 

De Tweede wereldoorlog leek de genadeklap te geven. Het historische centrum werd 

zwaar beschadigd waarbij ook het prachtige stadhuis verloren ging. Er werden plannen 

gemaakt om de hele stad met haar vestingwerken af te breken voor moderne 

nieuwbouw. Echter, eind jaren zestig wijzigde en ontsnapte de Vesting aan de 

sloopkogel. Een grootschalig restauratieproject van de Vesting kwam op gang die meer 

dan veertig jaar in beslag nam. Uiteindelijk won Heusden in 1980 de Urbes Nostrae-

prijs, de hoogste Europese prijs op het gebied van restauratie, voor het behoud van 

het erfgoed van de Vesting.

Dankzij deze omslag komen ieder jaar tal van bezoekers en verblijfstoeristen naar de 

Vesting om te genieten van haar pittoreske straatjes, unieke winkels, vele ateliers en 

galerieën, toprestaurants en havens. Liefhebbers van kunst, historie, watersport en 

goed en drinken kunnen hun hart ophalen in de Vesting. 

2.1 Ontstaansgeschiedenis

Heusden-Vesting heeft een 

bijzondere positie binnen de 

gemeente Heusden
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2.2 Huidig profiel

Uniek detailhandelsaanbod

Heusden-Vesting heeft een bijzonder karakter door de aanwezigheid van vooral lokale, 

unieke winkels, de vele ateliers en galerieën, de musea en restaurants van soms een 

hoogwaardige kwaliteit. Het aanbod detailhandel in Heusden-Vesting is bijzonder dankzij 

MKB-ondernemers die gericht bezocht worden door vaste klanten uit de regio. Ondanks 

de beperkte schaalgrootte van het centrum is het aanbod divers met enkele vers-

delicatessenzaken en een ruime vertegenwoordig in het Mode & Luxe segment. Naast de 

vaste klanten heeft het aanbod een sterk accent op toerisme en recreatie waaronder 

fietsers / wandelaars en waterrecreanten. De dichtstbijzijnde supermarkt is COOP in 

Oudheusden op ongeveer tien minuten rijden, goed bereikbaar en met een ruime 

parkeerplaats. 

Het winkelaanbod in Heusden is het afgelopen decennium afgenomen. Haar 

zondagopening was in het verleden uniek in de regio. Verschillende dagelijkse winkels 

zoals een slager, groentezaak, viswinkel en tabak-lectuur zijn gesloten. Het accent in het 

winkelaanbod is verschoven van functioneel (zoals reguliere aankopen van dagelijkse 

producten) naar niches en speciaalzaken. Heusden heeft daarmee haar regionale functie 

voor de dagelijkse aankopen enigszins verloren. De afname aan winkels is deels 

gecompenseerd door een kleine groei in de horeca, cultuur, ambacht en diensten. Per 

saldo is het totale aantal verkooppunten redelijk stabiel gebleven zoals weergegeven in 

tabel 1. De Vesting beschikt over een kleine weekmarkt, donderdagmiddag op de 

Vismarkt. 

Bron: Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018

Tabel 1. Aantal VKP en m2 wvo voor het centrum van Heusden-Vesting

Winkels
Aantal 

verkooppunten
Aantal m2 wvo

Dagelijks 6 476

Mode & luxe 19 971

Vrije tijd 2 93

In/om huis 5 217

Leisure 25 Nb

Diensten 5 Nb

Leegstand 4 298

Totaal 66 2.055
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In de Vesting is de leegstand beperkt. Dat komt mede 

door de verkleuring naar wonen. Veel panden zijn vrij 

klein en daardoor moeilijk rendabel te exploiteren (in 

combinatie met een standaard markthuur).

Het horeca aanbod in Heusden is met circa 13 

vestigingen ruim vertegenwoordigd. De nadruk ligt op 

(café-)restaurants, gevolgd door enkele 

fastservicebedrijven (pannenkoek, ijssalon, snacks). 

De horecapanden zijn gemiddeld wat groter dan de 

winkelpanden. De horeca vervult een spilfunctie voor 

de trekkracht van de Vesting op toeristen en 

recreanten, en op inwoners uit de regio voor een 

prettig verblijf waarbij de horeca haar gastvrijheid 

waarmaakt. 

Het aanbod is van elkaar afhankelijk door de 

onderlinge synergie tussen de vele specialisten aan 

dagelijkse en recreatieve detailhandel, horeca, 

cultuur, ambacht en diensten, maar ook met de 

weekmarkt, evenementen en festiviteiten.  

(Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018)
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Ondernemen in Heusden-Vesting

Nagenoeg alle winkeliers in Heusden zijn lid van de Heusdense

ondernemersvereniging. Dat is inclusief de meeste horeca-ondernemers. 

De actieve inzet van de ondernemers varieert. Vaak is het dezelfde groep 

van ondernemers die de kar trekt namens de vereniging. Het 

ondernemersbestand bestaat volledig uit zelfstandige ondernemers, het 

grootwinkel- en filiaalbedrijf ontbreekt. Sommige ondernemers en hun 

(zakelijke) partner hebben naast de winkel een andere parttime baan, 

waardoor de openingstijden van de winkel beperkt zijn. Het bezit van een 

eigen pand is volgens verschillende ondernemers noodzakelijk vanwege 

de hoge huurkosten. Een aantal ondernemers is al decennia actief in de 

Vesting. Soms zijn bij nieuwkomers de verwachtingen hoog gespannen, 

maar blijkt het lastig om een goede omzet te behalen. Het (dag)toerisme 

en het opbouwen van een vast klantenbestand zijn belangrijke factoren 

voor de continuïteit van de zaak.  

Verzorgingsgebied

De klanten van de winkels komen met name uit de Vesting zelf en de 

omliggende woonbuurten Oud-Heusden en Herpt. Daarnaast komen de 

klanten uit Wijk en Aalburg, Genderen, Engelen en Haverleij.  

Vanuit de overige kernen in de gemeente weet vooral de consument in 

Drunen Heusden-Vesting te vinden vanwege de korte verbinding. Om 

voldoende draagvlak te behouden is aandacht nodig voor woningbouw in 

haar directe omgeving (kernen rondom de Vesting).

Verdere klandizie bestaat uit dagjestoeristen uit andere landsdelen en 

bezoekers en verblijfgasten van de jachthaven. Deze consument komt 

van ver om specifiek in de Vesting te winkelen, te consumeren en de vrije 

tijd te besteden. Per jaar komen meer dan 400.000 toeristen uit binnen-

en buitenland. De landelijke groei van de toeristensector biedt kansen 

voor de Vesting, ook over het water. 
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Breed voorzieningenniveau zoals onderwijs, zorg, sport en buurthuis

Een breed voorzieningenaanbod is goed voor het woon- en leefklimaat 

in de Vesting. Ondernemers in de detailhandel en horeca ervaren 

dagelijks dat dit belangrijk is voor hun klandizie en voor de 

leefbaarheid in de Vesting. Tevens constateren ondernemers dat dit 

brede voorzieningenniveau onder druk staat en daarmee ook de 

sociale cohesie en de aantrekkelijk van de Vesting voor verschillende 

doelgroepen. Onder een breed voorzieningenniveau worden functies 

als (basis)onderwijs / kinderopvang, zorg, sport, buurthuis met 

zaalruimte (ook om te sporten of te bewegen) en plekken voor de 

diverse verenigingen verstaan. Maar ook werkfuncties zoals bedrijven 

die hun locatie in en rond de Vesting hebben, flexplekken en 

mogelijkheden voor werken aan huis. 

Afstemming evenementen en koopdagen

Evenementen en ambulante functies als weekmarkt en standplaatsen 

zijn belangrijke trekkers voor de Vesting. De druk bezochte 

evenementen en festiviteiten worden nu niet optimaal afgestemd op 

het bezoek van de winkels door vaste klanten uit het verzorgings-

gebied. De ondernemers hebben meegegeven dat op belangrijke 

koopdagen als de zaterdag en vóór de feestdagen de winkels goed 

bereikbaar moeten blijven. Dan wordt voorkomen dat vanwege drukke 

evenementen de vaste klanten moeten uitwijken naar elders en dan 

vervolgens later de Vesting ook gaan mijden.
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Sterkte

• Bijna allemaal MKB en speciaalzaken, hoge kwaliteit  

• Breed aanbod (60 functies): helft detailhandel, veel horeca en galeries 

• Historisch karakter van de Vesting met de haven 

• Compacte ruimtelijke structuur 

• Toeristische functie, evenementen, festiviteiten, weekmarkt 

(donderdagmiddag) 

• Trouwe klanten uit de regio 

• Lidmaatschap ondernemersvereniging  

Zwakte

• Afhankelijkheid van toeristisch seizoen 

• Autobereikbaarheid, parkeren en expeditie (weinig ruimte) 

• Hart van Vesting wat verstopt t.o.v. entreeroutes 

• Dagelijks aanbod beperkt en is afgenomen 

• Beperkte ruimtelijke mogelijkheden, kleine panden 

• Ondernemers met winkel ‘als hobby’, hogere mutatiegraad en 

beperkte openingstijden

• Onvoldoende inzet van alle partijen in de ondernemersvereniging

Bedreiging

• Verlies van onderscheidend vermogen door koopzondagen elders

• Pieken in dagtoerisme en evenementen waarbij winkels moeilijk  

bereikbaar zijn voor hun vaste klanten

• Afname van het draagvlak als er geen woningbouw plaatsvindt 

• Verlies van dagelijkse winkels en voorzieningen als maatschappelijk, 

onderwijs, sport-beweging e.d.). 

KansKans

• Groeiend toerisme: fietsrecreatie, riviercruises / jachthaven, evenementen 

• Draagvlakgroei bij woningbouw in dorpen rondom de Vesting of dankzij  

nieuwe verblijfsaccommodaties 
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2.3 Opgaven voor het centrum van Heusden-Vesting

Opgave

De opgaven voor de Vesting zijn anders dan de andere winkelgebieden 

in de gemeente Heusden. De historische waarde van de Vesting is de 

bepalende factor. Het aanbod is uniek en vooral gericht op de eigen 

kern en omliggende woonbuurten en dorpen, haar vaste klanten uit de 

regio en het toerisme. 

De belangrijkste opgaven zijn gedestilleerd uit de dialoogsessie en 

schouw met ondernemers en de gemeente. Voor Heusden-Vesting zijn 

de opgaven:

• De vestingstad ervaart problemen in de aantrekkelijkheid (schoon-

heel-veilig), toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de auto en 

expeditie, voor fietsers en voetgangers en via het water. De Vesting 

is kwetsbaar in de hoeveelheid verkeer die het kan verwerken 

waardoor er overlast ervaren wordt als de winkels niet bereikbaar 

zijn, omwonenden en bezoekers geconfronteerd worden met 

expeditieverkeer, of dat de Haven haar bezoekersstromen niet 

goed kan verwerken. 

• In het functioneren van de Vesting is een disbalans tussen de 

pieken in het (dag)toerisme en het faciliteren van haar vaste 

klanten. Bij evenementen kunnen de winkels niet goed bereikbaar 

zijn op belangrijke koopdagen als de zaterdag, voor de feestdagen 

e.d. 

• In de vesting draait het niet alleen om detailhandel en horeca. Het 

bredere voorzieningenniveau staat onder druk wat ook ten koste 

gaat van de sociale cohesie. De bewoners en ondernemers ervaren 

dat voorzieningen als (basis)onderwijs, een buurthuis of een ruimte 

voor sport of beweging onder druk staan en (mogelijk) verdwijnen. 

• Ondanks de hoge participatie laat de inzet van de diverse partijen 

in de ondernemersvereniging soms te wensen over waardoor 

kansen gemist worden. Vaak ligt het initiatief voor een gezamenlijke 

actie of de aanpak van een probleem bij dezelfde groep 

ondernemers. Of ervaren de ondernemers dat er kansen gemist 

worden in de afstemming tussen detailhandel en de horeca. 

In de volgende hoofdstukken worden het toekomstprofiel voor de 

Vesting, de uitvoeringstrategie en de organisatiestructuur uitgewerkt 

die nodig zijn om toe te werken naar een bruisend centrum. 
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3.1 Toekomstprofiel – wat willen we?

Voor Heusden-Vesting is de volgende visie geformuleerd: 

“Vitaal vestingstadje dat leeft, zowel in als buiten het toeristische seizoen. Heusden-

Vesting blijft zich onderscheiden met haar unieke MKB-aanbod en weet zowel de lokale 

en regionale bevolking als recreanten en toeristen aan zich te binden door een goede 

mix van dagelijks en niet-dagelijks detailhandel, toeristisch aanbod, horeca, 

evenementen en ambulante functies. In het centrum is een goede balans van 

ondernemen, wonen, werken en recreëren. Het is géén openluchtmuseum maar een 

plek van en voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat is niet alleen zichtbaar in 

het centrum, maar door een breed voorzieningenniveau in de hele Vesting. Het 

centrum is goed bereikbaar & toegankelijk en het parkeren is op orde voor alle 

doelgroepen. Door goede onderlinge samenwerking weet Heusden maximaal te 

profiteren van haar kracht en kwaliteiten als vestingstad“.
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Actieprogramma in het kort

In de vorige hoofdstukken zijn de opgaven en visie voor Heusden-Vesting 

geformuleerd. Daar gaan we mee aan de slag. Wat willen we dan bereiken? 

Actielijn 1 Aantrekkelijk en toegankelijk vestingstadje 

• Toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de auto en expeditie, voor fietsers 

en voetgangers en via het water verbeteren

• Toegankelijkheid Nieuwstraat aanpakken

• Schoon-heel-veilig: jaarlijkse schouw uitbouwen met diverse concrete acties

Actielijn 2 Kracht van de Vesting

• Vestinggevoel uitbouwen: routes en entrees, verwijzingen en banieren e.d. 

• Afstemming drukke evenementen en festiviteiten op functioneren 

commerciële functies 

Actielijn 3 Leefbaar en levendig centrum, ook buiten toeristenseizoen

• Wensbeeld soorten voorzieningen op een rij

• Haalbare vestigingscondities voor de ondernemers

• Versterken wonen-werken en wijkeconomie 

Actielijn 4 Samenwerking uitbouwen: 

• Binnen ondernemersvereniging, met eigenaren, gemeente 

• Periodiek overleg Drunen, Vlijmen, Vliedberg en Heusden

• De ondernemers stemmen hun openingstijden beter op elkaar af.

4.1
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Toegankelijkheid en bereikbaarheid. Beide aandachtspunten gelden voor de 

auto en expeditie, voor fietsers en voetgangers en via het water.

Vanuit de diverse toegangsroutes over de weg en het water vindt evaluatie 

plaats van de bereikbaarheid en capaciteit voor snel en langzaam verkeer. 

Doel is dat de diverse bezoekersstromen goed verwerkt kunnen worden, ook 

over het water. Er wordt verkend om de capaciteit desgewenst te vergroten, 

met passende voorzieningen. 

Toegankelijkheid Nieuwstraat aanpakken. In de Nieuwstraat zijn verschillende 

aandachtpunten om deze straat een betere verbindingsfunctie te geven in het 

winkelcircuit. Uit het oogpunt van veiligheid, sfeer/beleving en bescherming 

van de historische bebouwing wordt het (zware) vrachtverkeer aangepakt. 

Mogelijke oplossingsrichtingen kunnen zijn: 

• het aanleggen van gezamenlijke laad- en lospunten buiten het 

winkelgebied waar vanuit kleine (elektrische) wagens de winkels 

bevoorraden. 

• Of het bestemmen van specifieke laad- en loslocaties in het centrum (aan 

de rand of net buiten de Nieuwstraat) waar vanuit winkels worden 

bevoorraad. Deze locaties worden met borden bij aankomst in de Vesting 

aangegeven. 

Onderzoek moet laten zien welke van de opties het grootste draagvlak heeft 

onder de ondernemers binnen de Vesting maar ook welke praktisch 

uitvoerbaar en betaalbaar is. Vervolgens wordt het desbetreffende scenario 

uitgevoerd.   

Actielijn 1: 

Naar een aantrekkelijk en 

toegankelijk vestingstadje

Om toeristische bezoekers te trekken en 

de vaste klanten te faciliteren is een 

goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 

van groot belang: te voet, met de fiets en 

auto, via het water, touring cars e.d. Voor 

een prettige winkelbeleving kijken we naar 

de mogelijkheden om het expeditie-

verkeer aan te pakken en gaan we aan de 

slag met concrete aandachtspunten 

rondom schoon-heel-veilig. Daarnaast 

zorgen we ervoor dat de klanten en 

bezoekers Heusden-Vesting en 

daarbinnen haar centrum goed weten te 

vinden door betere bewegwijzering. 

1

2

4.2 Uitvoering in actielijnen
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• Door het plaatsen van meer prullenbakken en betere verlichting 

vergroten van de aantrekkelijkheid van de Heemtuin als 

ontmoetingsplek voor zowel bewoners als bezoekers van de 

Vesting. 

• Evalueren van het gemeentelijk onderhoudsniveau. Door 

ondernemers wordt beleefd dat hier minder aandacht voor is 

dan circa 5 jaar geleden. Gemeente en ondernemers gaan 

hierover met elkaar in gesprek.  

• Rommelige straatbeeld aanpakken en mogelijkheden bekijken hoe om 

te gaan met de paaltjes en het (vergunning)parkeren in de Nieuwstraat

• De Nieuwstraat is vrij donker in vergelijking met overige straten in het 

centrum. Dit oogt onveilig en is niet uitnodigend. Nieuwe vormen van 

verlichting op straat of tegen gevels kan een uitkomst bieden om dit 

gebied veiliger te maken. 

Schoon-heel-veilig. Jaarlijkse schouw met ondernemers, 

vastgoedeigenaren, bewoners, politie, brandweer en ambtenaren. Er 

wordt een actielijst bijgehouden, waarin concreet staat benoemd wie wat 

wanneer uitvoert. Voor adequate opvolging, is er voortgangsoverleg over 

de acties. Concrete aandachtspunten momenteel zijn: 

• De looproutes verduidelijken door plaatsing van extra 

voetgangersbewegwijzering van parkeren naar centrum, in combinatie 

met informatiepanelen en looptijden.

• Uitvoeren snelheidsmetingen waarmee binnen een bepaalde periode 

de feitelijke verkeersnelheid wordt gemeten. Door ondernemers is 

geconstateerd dat er veelvuldig te hard gereden wordt. De uitkomsten 

van de snelheidsmetingen zijn een aanknopingspunt om eventuele 

verkeersbelemmerende maatregelen te nemen. 

3
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Vestinggevoel uitbouwen: routes en entrees, verwijzingen en banieren. 

De bezoekers worden beter begeleid en hun beleving wordt verbeterd 

door de Vesting zichtbaar en beleefbaar te maken. Er komen passende 

symbolen en banieren aan de entrees en de routes van en naar de 

Vesting. Het zijn passende verwijzingen naar het bijzondere karakter 

van de Vesting, in combinatie met belevingsroutes of een kunstroute 

over het centrum op iedere parkeerlocatie (zie voor referentiebeelden 

bijlage 2).

Afstemming drukke evenementen en festiviteiten op functioneren 

commerciële functies. In het kader van een goed voorzieningenniveau 

is het belangrijk om het functioneren van de detailhandel, horeca en 

andere functies goed af te stemmen op druk bezochte evenementen 

en festiviteiten. De ondernemers zetten deze belangrijkste koopdagen 

op een rij. Hiermee wordt dan rekening gehouden in de planning 

(evenementenkalender) en uitvoering van evenementen, in overleg 

met de organisatoren en evenementen-coördinator van de gemeente. 

Actielijn 2: 

Kracht van de Vesting

Heusden-Vesting heeft met haar DNA als 

vestingstad een belangrijke troef in 

handen. We willen het ‘vestinggevoel’ 

uitbouwen en de pieken in het 

(dag)toerisme beter verdelen. Hierdoor 

kan het centrum maximaal profiteren van 

haar recreatief-toeristische functie. 

1

2
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Wensbeeld soorten voorzieningen op een rij. Door de ondernemers 

worden de gewenste voorzieningen op een rij gezet. Deze worden 

verkend met de gemeente op het toekomstperspectief en de 

vernieuwingskansen. Ook de bewoners hebben hierin een belangrijke 

rol. Wellicht zijn er creatieve oplossingen mogelijk voor de diverse 

functies door ze te combineren, zijn er fysieke mogelijkheden of 

nieuwe vormen van samenwerking of exploitatie mogelijk. Voldoende 

inwoners-draagvlak door nieuwe woningen in de dorpen stimuleert het 

behoud van de voorzieningen.

Haalbare vestigingscondities voor de ondernemers. In gesprek met  

pandeigenaren over marktconforme huren en de verhuurbaarheid van 

de panden, inclusief de (boven)woningen. Daarnaast gaan bestaande 

ondernemers nieuw ondernemerschap begeleiden om daarmee de 

overlevingskansen te vergroten. 

Versterken wonen-werken en wijkeconomie. In de winkelvierkant 

Engstraat, Vismarkt, Nieuwstraat en Botermarkt wordt planologisch 

detailhandel, horeca en andere commerciële functies gestimuleerd. 

Buiten dit hart van de Vesting is het geen probleem als het wonen 

gestimuleerd wordt, eventueel gecombineerd met werken of 

wijkeconomie. Het verlevendigt de Vesting buiten openingstijden. 

Actielijn 3: Leefbaar en 

levendig centrum, ook 

buiten toeristenseizoen

Voor de leefbaarheid in de Vesting is het van 

belang om in brede zin aandacht te hebben 

voor het voorzieningenniveau. Dus niet alleen 

commerciële functies als detailhandel, horeca, 

leisure en diensten maar ook (basis)onderwijs, 

zorg, sport, een buurthuis als 

ontmoetingsplek met zaalruimte en 

mogelijkheden om te werken. Hierdoor blijft 

de Vesting ook een aantrekkelijke plek om te 

wonen en vergroot je het draagvlak en de 

levendigheid buiten het toeristische seizoen. 

1

2

3
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Vergroten aantal actieve ondernemers binnen de 

ondernemersvereniging, met een goede communicatie naar de 

achterban. Daarnaast samenwerking met vastgoedeigenaren en 

gemeente intensiveren. We beginnen met een sparring-avond over het 

actieplan om de actieve betrokkenheid te vergroten en gezamenlijk 

vorm te geven aan de uitvoering van de acties. 

Periodiek (bijv. halfjaarlijks) overleg tussen Drunen, Vlijmen, Vliedberg 

en Vesting om kennis en ervaringen uit te wisselen, acties en 

maatregelen c.q. instrumenten op gemeenteniveau af te stemmen, 

maar ook om kansen voor samenwerking tussen de centra te 

verzilveren

Afstemming openingstijden. De ondernemers gaat met elkaar in 

overleg over de afstemming van de openingstijden. Hierdoor ontstaan 

duidelijkheid naar de consument en kunnen ondernemers onderling 

van elkaar trekkracht profiteren. 

Actielijn 4: 

Samenwerking 

uitbouwen

Een aantrekkelijk centrum is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

ondernemers, vastgoedeigenaren, 

bewoners en overheid. En vraagt om inzet 

van al deze partijen. Door samenwerking 

wordt de effectiviteit en impact van de 

acties vergroot. De basis hiervoor staat 

met de ondernemersvereniging, maar 

deze bouwen we verder uit. 

1

2

3
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4.3 Organisatie – Wie gaat het doen?

Een sterk centrum vraagt om samenwerking

Een aantrekkelijk centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid. En vraagt om inzet 

van al deze partijen. Door samenwerking kunnen zij de effectiviteit en 

impact van hun acties vergroten. 

Uitvoering via werkgroep

Voor de uitwerking en coördinatie van de acties richten we een 

werkgroep in. De werkgroep ziet toe op de uitvoering van deze 

gezamenlijke ‘agenda’ via de actielijnen. 

In de slotbijeenkomst van het actieplan hebben vijf ondernemers 

aangegeven met verschillende de actielijnen aan de slag te gaan. Per 

actielijn zijn er ondernemers die zich hiervoor willen inzetten. De inzet 

moet nog wel verbreed worden naar de achterban, waardoor meer 

ondernemers betrokken raken bij de uitvoering en zich ook 

verantwoordelijk voelen voor het slagen van dit actieplan. De eerste 

twee actielijnen hebben een hoge prioriteit. 

Voor de actielijn ‘een aantrekkelijk en toegankelijk vestingstadje’ wordt 

ook nadrukkelijk de samenwerking met de bewonersvereniging Vesting 

Heusden gezocht. En met de gebiedsbeheerder en verkeerskundigen 

van de gemeente, de politie en brandweer. 
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Bijlage 1: Deelnemerslijsten

Dialoogsessie ondernemers 11 juni 2019

• Rein de Ruiter (watersport / eigenaar horecazaak e.d.) 

• Adry Deekens-Van Gorp (kunst / gallery) 

• Thea Verhoeks (boekhandel, ook werkzaam in de zorg)

• Theo Nieuwenhuis (vers- / delicatessenwinkel)

• Heer Nieuwkerk (makelaar / eigenaar)

• Corné van Beek (drukkerij, secretaris winkeliersvereniging)

• Annette Eits (woonwinkel)

• Silvia Andriessen (juwelier)

• Annelies van Helvoirt (slijterij, voorzitter winkeliersvereniging)

• Patricia Lardinois, gemeente Heusden

• Brechtje Schildkamp, Seinpost Adviesbureau

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

Schouw 25 november 2019

• Sylvester en Silvia Andriessen, juwelier en goudsmid Sylvester 

Andriessen

• Anette Eits, Woonwinkel Che Bello

• Gerry Berg, Speelgoedwinkel / snoepwinkel

• Joep Horevoorts, gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau 

• Wouter Hunnekens, Seinpost Adviesbureau 
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Afsluitende bijeenkomst 22 januari 2020

• Stef Mulders en Mary Stoop (Hoedtique) 

• Annelies van Helvoirt (slijterij, voorzitter winkeliersvereniging)

• Thea Verhoeks (boekhandel, ook werkzaam in de zorg)

• Sylvia Andriessen, (juwelier)

• Rien de Ruiter, Watersport 

• Theo Nieuwenhuis (vers- / delicatessenwinkel)

• Frank en Annet Eits (woonwinkel)

• Aura Klerks 

• Gerry Berg, Speelgoedwinkel / snoepwinkel

• Wethouder Blankers, Gemeente Heusden

• Ester van Wendel, Gemeente Heusden

• Lizanne Vos, Gemeente Heusden 

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Brigitte Huisman, Seinpost Adviesbureau
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Bijlage 2: Referentiebeelden voor Heusden-Vesting
26



SEINPOST ADVIESBUREAU B.V.

Brugstraat 1A

5211 VS 's-Hertogenbosch

088 - 210 02 00

info@seinpost.com

www.seinpost.com
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1.1 Aanleiding

Achtergrond

De gemeente Heusden zet in op 

aantrekkelijke centra. Samen met 

ondernemers, vastgoedeigenaren en 

bewoners wil zij werken aan vitale centra. 

Nu en in de toekomst. 

Landelijk staat de detailhandel onder 

druk. Leegstand neemt toe. Onder 

invloed van het veranderende 

consumentengedrag verandert het 

winkellandschap snel en structureel. Dit 

geldt ook voor winkelcentrum Vliedberg. 

Het winkelcentrum functioneert 

momenteel goed. Maar stilstand is 

achteruitgang en daarom zijn in dit 

actieplan acties en maatregelen 

opgenomen die nodig zijn om het 

buurtwinkelcentrum toekomstbestendig 

te maken.

Aanpak

De actiepunten zijn in nauwe afstemming 

met ondernemers van het Burg. Van 

Houtplein en beleidsmedewerkers van de 

gemeente Heusden tot stand gekomen.

Hierbij zijn de volgende processtappen 

doorlopen:

• Dialoogsessie met ondernemers;

• Schouw van het centrumgebied met 

ondernemers;

• Afsluitende bijeenkomst met 

ondernemers/eigenaren over het 

concept-actieplan.

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk, gaat hoofdstuk twee over 

het gebiedsprofiel en opgaven voor Vliedberg. Het 

derde hoofdstuk brengt de toekomstvisie voor 

Vliedberg in beeld. Tot slot gaat hoofdstuk vier in op de 

actielijnen met de verschillende concrete acties en de 

uitvoeringsstrategie van het centrumactieplan.
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De wijk Vliedberg

De hedendaagse wijk Vliedberg was oorspronkelijk een groot heideveld. In de 

Zuidwesthoek lag de “Santberg”, later Konijnenberg genoemd, die vooral gebruikt werd 

als vluchtplaats bij overstromingen. Het is een oud gebied, dat al in historische tijden 

verschillende malen bewoond is geweest. 

In 1880 deed zich een ernstige overstroming voor bij de doorbraak van de Heidijk. Het 

water bereikte toen een hoogte van 4.80 meter + N.A.P., zodat zelfs de Hoge Heide 

bijna een meter onder water kwam te staan. De mensen vluchtten naar het enige 

veilige punt, de Konijnenberg, waar sommigen zich maandenlang in een strenge 

winter moesten schuilhouden. Aan de functie als vluchtheuvel dankt de wijk Vliedberg 

tegenwoordig zijn naam. 

Na de oorlog werd de Konijnenberg ontgonnen vanwege de noodzaak voor 

woningbouw. In 1953 verdween het laatste restant voor de bouw van de huidige wijk 

Vliedberg. Ter herinnering aan de Konijnenberg, is een van de eerste straten van de 

wijk Konijnenbergstraat genoemd.

2.1 Ontstaansgeschiedenis 
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Het buurtwinkelcentrum 

In 1962 werd de kerk Goddelijke Voorzienigheid gebouwd en kreeg het winkelcentrum 

vorm rondom het Burg. van Houtplein. Oorspronkelijk zorgde het plein voor een 

duidelijke zichtlijn naar de toren van de kerk. Rond 1975 zijn achter de kerk 

seniorenwoningen gebouwd en parkeerplaatsen aangelegd. Door het toevoegen van 

woningen en parkeerplaatsen werd de heldere structuur rondom de kerk minder. 

Aan het Burg. van Houtplein is dus extra bebouwing toegevoegd, diverse winkels zijn 

aan de voorzijde uitgebreid en er is een grote parkeerplaats aangelegd. Tot begin 2000 

was er aan de westzijde van het plein een kleine ontmoetingsplaats ingericht met 

bankjes omringd door groen en bomen (zie rechter foto). Tegenwoordig is het gehele 

Burg. van Houtplein omgevormd tot een parkeerplein. 

7



Functioneel buurtwinkelcentrum met vertrouwd detailhandelsaanbod

Het winkelcentrum Vlierberg is het winkelhart van de gelijknamige wijk Vliedberg en 

ligt centraal in de wijk. Het buurtwinkelcentrum heeft een ruim dagelijks aanbod met 

een COOP, Kruidvat, twee buitenlandse mini-supermarkten, diverse 

versspeciaalzaken en ambulante handel. Verder heeft het buurtwinkelcentrum ook 

een voor de wijk uitgebreid complementair niet-dagelijks aanbod zoals een 

bloemenwinkel, speelgoedwinkel, fietsenzaak en een dierenverzorgingswinkel. 

Het winkelcentrum functioneert goed en er staan slechts enkele panden leeg 

(momenteel twee). Het structureel leegstaande pand aan de entree aan de oostzijde 

dat in gebruik is voor opslag, springt daarbij (negatief) in het oog. In vergelijking met 

tien jaar geleden is de supermarkt (voormalige C1000) licht uitgebreid, zijn er twee 

dagelijkse verkooppunten bijgekomen in de vorm van de gespecialiseerde mini-

supermarkten, en is het aantal horecavestigingen en diensten per saldo gelijk 

gebleven. 

Het winkelcentrum Vliedberg kenmerkt zich door unieke en voor de inwoners 

vertrouwde ondernemers die soms al tientallen jaren aan het plein zijn gevestigd. 

Veel van de winkels en horeca worden ook doelgericht bezocht. Ondernemers zijn 

betrokken, weten elkaar te vinden en zijn ook vrijwel allemaal aangesloten bij de 

winkeliersvereniging. Dit jaar viert de winkeliersvereniging het 60-jarig bestaan van 

het winkelcentrum. 

Bron: Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018.

Tabel 1. Aantal VKP en m2 wvo voor Vliedberg

WINKELS
AANTAL 

VERKOOPPUNTEN
AANTAL M2 WVO

Dagelijks 9 1.605

Mode & luxe 3 265

Vrije tijd 2 508

In/om huis 2 372

Leisure 4 Nb

Diensten 1 Nb

Leegstand 4 435

TOTAAL 25 3.185

Huidig profiel2.2
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Ruimtelijk: compact met gedateerde uitstraling 

Het aanbod is geclusterd rondom het Burg. van Houtplein. Deze 

clustering past bij de functie als buurtwinkelcentrum en stimuleert 

combinatiebezoek. De wijk Vliedberg is volop in ontwikkeling. De 

infrastructuur wordt op verschillende plaatsen vernieuwd en op de plek 

van de voormalige kerk en de oude Mavo tussen de Parklaan en 

Vliedbergweg zijn woningen gerealiseerd. Dit staat in schril contrast tot de 

uitstraling van delen van het winkelcentrum. Delen van het vastgoed zijn 

gedateerd, zowel de gevels van de winkels als de woningen erboven 

vanwege verspringende puien, blinde zijmuren, aanwezige bestickering of 

achterstallig onderhoud. Hierdoor is de beleving als winkelgebied beperkt 

en ontbreekt het aan een sfeervol straatbeeld. De ruimtelijke indeling van 

het gebied vormt daardoor geen eenheid en is daarnaast erg stenig: 

weinig groen en verkeer & parkeren sterk aanwezig. Daarnaast rijdt er 

regelmatig vrachtverkeer van het  bedrijventerrein Vliedberg over de 

Jonkheer de la Courtstraat naar de A59. 

Verzorgingsgebied

Binnen Vlijmen is winkelcentrum Vliedberg vooral een 

boodschappencentrum voor de eigen wijk. De wijk Vliedberg is gelegen 

ten zuiden van de A59, terwijl het grootste deel van Vlijmen (de oude 

dorpskern) aan de noordzijde van de A59 is gelegen. De barrière-werking 

van de A59 splitst Vlijmen dan ook op in twee marktgebieden. Enerzijds 

Vlijmen-dorp met de omliggende kleine kernen (ongeveer 12.000 

inwoners) en anderzijds de wijk Vliedberg met Nieuwkuijk ten zuiden van 

de snelweg (met ongeveer 6.500 inwoners). Het zuidelijk deel Bron: Locatus 2019, inventarisatie augustus 2018

(Vliedberg + Nieuwkuijk) behoort tot het directe verzorgingsgebied van 

het winkelcentrum Vliedberg. Vanwege de gunstige ligging in de 

nabijheid van de snelweg weten ook klanten vanuit andere kernen en 

daarbuiten Vliedberg goed te vinden. Enkele winkels zijn daardoor in 

staat om klanten van ver aan te trekken. 

Het opleveren van het vernieuwde centrum Vlijmen heeft per saldo 

geen gevolgen gehad voor het functioneren van het winkelcentrum. 

De barrière-werking van de A59 houdt de verzorgingsgebieden 

gescheiden. De woningbouwplannen in Vlijmen-West bieden kansen 

voor het vergroten van het draagvlak (potentiële klanten).  
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Sterkte

• Centrale ligging in primair verzorgingsgebied

• Ruim dagelijks aanbod

• Complementair niet-dagelijks aanbod met eigen trekkracht

• Stabiel ondernemersbestand 

• Geconcentreerd aanbod dat combinatiebezoek stimuleert 

• Hoge organisatiegraad ondernemers en goede samenwerking

• Beperkte leegstand 

Zwakte

• Gedateerde uitstraling delen van het vastgoed, zowel gevels 

van de winkels als bovenwoningen  

• Uitstraling entree buurtwinkelcentrum aan oostzijde door 

structurele leegstand  

• Beperkte winkelbeleving en geen sfeervol straatbeeld

• Vrachtverkeer vanaf bedrijventerrein Vliedberg

Bedreiging

• Verkeers- en parkeerdruk worden groot waardoor (vaste) 

klanten Vliedberg gaan mijden 

Kans

• Potentiele vergroting van draagvlak door woningbouw 

Vlijmen-West 

• 60-jarig bestaan Burg. Van Houtplein in 2020

Kans
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2.3 Opgaven/knelpunten

De opgaven voor winkelcentrum Vliedberg zijn anders dan de andere 

winkelgebieden in de gemeente Heusden. Het winkelcentrum is 

namelijk compact, het aanbod is sterk geclusterd en de leegstand is 

beperkt. De focus ligt op behoud en optimaliseren van de bestaande 

situatie. De opgaven voor het winkelcentrum zijn daarom voornamelijk 

gericht op de kwaliteit en uitstraling van het vastgoed en de sfeer en 

de basisvoorwaarden toegankelijkheid, schoon, heel & veilig. De 

belangrijkste opgaven zijn gedestilleerd uit de dialoogsessie en schouw 

met ondernemers, eigenaren en de gemeente: 

• De uitstraling van het winkelcentrum staat in schril contrast met de 

ontwikkelingen die elders in de wijk plaats hebben gevonden. 

Diverse panden en gevels hebben een gedateerde uitstraling, 

vanwege verspringende puien, blinde zijmuren of achterstallig 

onderhoud bij bovenwoningen. Een kwaliteitsimpuls is nodig om 

het straatbeeld sfeervoller te maken, de uitstraling van het 

vastgoed te verbeteren en de beleving als winkelgebied te 

vergroten. 

• Diverse basisvoorwaarden voor een buurtwinkelcentrum zijn niet 

compleet op orde. Zo vraagt verkeer(sveiligheid) en parkeren 

aandacht en zijn er kleine aandachtspunten rondom ‘schoon’ en 

‘heel’. 

11
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3.1 Toekomstvisie

“Functioneel en compleet buurtwinkelcentrum, waar de inwoners van Vliedberg en 

Nieuwkuijk graag komen voor hun dagelijkse boodschappen en aanvullende niet-

dagelijks aankopen. Dat zie je door het vaste klantenbestand dat de winkels 

frequent bezoekt, inclusief klanten van buiten het eigen verzorgingsgebied die 

ondernemers in de niet-dagelijkse sector makkelijk weten te vinden dankzij haar 

goede bereikbaarheid en kwalitatief aanbod. Deze bezoekers kunnen ook terecht 

voor een kop koffie of een broodje. De basisvoorwaarden schoon-heel-veilig, 

bereikbaarheid en parkeren zijn op orde. Winkelcentrum Vliedberg heeft een 

kwaliteitsimpuls gekregen, waardoor de aantrekkelijkheid van individuele panden 

en het centrum als geheel is toegenomen. Alle panden zijn ingevuld en de 

openbare ruimte is uitnodigend door de aankleding met groen en verlichting. Een 

goede samenwerking tussen de ondernemers staat garant voor haar 

toekomstperspectief”. 
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In de vorige hoofdstukken zijn de opgaven en visie voor winkelcentrum Vliedberg geformuleerd. 

Daar gaan we mee aan de slag aan de hand van het actieprogramma. Hier volgt eerst een kort 

overzicht van het actieprogramma met de twee actielijnen en bijbehorende acties. Daarna wordt 

het actieprogramma nader toegelicht

Actielijn 1: Kwaliteitsimpuls voor aantrekkelijk buurtwinkelcentrum

• Verkenning voor invulling of transformatiemogelijkheden hoekpand Burg. Van Houtplein en 

Nassaulaan

• Onderzoeken mogelijkheden vastgoedinvesteringen voor realiseren kwaliteitsimpuls. 

Investeringen stimuleren met ontwikkelen van artist impressie over mogelijkheden.  

• Plaatsen groen en verlichting

• Organiseren van diverse activiteiten tijdens 60-jarig bestaan in 2020

Actielijn 2: Basisvoorwaarden op orde 

• Jaarlijkse schouw incl. aanpak verschillende concrete acties 

• Uitvoeren snelheidsmetingen en eventuele verkeersbelemmerende maatregelen

• Onderzoek naar verkeersgedrag grote voertuigen 

• Onderzoeken parkeerdruk en mogelijkheden schuin parkeren 

• Aanpak geur- en afvaloverlast bij containers 

Actieprogramma in het kort4.1
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Actielijn 1:

Kwaliteitsimpuls voor 

aantrekkelijk 

buurtwinkelcentrum

Een kwaliteitsimpuls is nodig om het 

straatbeeld sfeervoller te maken. Hierbij 

gaat het niet alleen om grote 

investeringen zoals opknappen van 

panden en gevels maar ook het plaatsen 

van groen en sfeerverlichting. Een 

sfeervol centrum draagt in hoge mate bij 

aan de aantrekkelijkheid van een 

winkelgebied en stimuleert het 

winkelgenot.

1

2

4.2 Uitvoering in actielijnen

Verkenning voor invulling of transformatiemogelijkheden hoekpand 

Burg. Van Houtplein en Nassaulaan. Het bestemmingsplan biedt 

verschillende mogelijkheden tot invulling. Er wordt contact gelegd met 

de eigenaar van het pand om meer zicht te krijgen op de 

overwegingen om het pand leeg te laten staan en te verkennen of  

transformatie naar andere functies, zoals wonen, mogelijk zijn. Dan 

kan de detailhandels- en horecafunctie komen te vervallen. 

In de tussentijd kan worden gekeken of de uitstraling van het pand 

verfraaid kan worden met bestickering. 

Onderzoeken mogelijkheden vastgoedinvesteringen voor realiseren 

kwaliteitsimpuls. Tijdens een schouw wordt in kaart gebracht welke 

panden, gevels of muren in het winkelgebied aangepakt kunnen 

worden. Vervolgens in gesprek  met de vastgoedeigenaar verkennen 

investeringsmogelijkheden. Investeringen stimuleren met ontwikkelen 

van artist impressie over mogelijkheden.  
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Versterken van de sfeer op het Burg. van Houtplein gedurende 

het jaar door het plaatsen van groen (bijvoorbeeld hanging

baskets planten- en bloemenbakken), verlichting (in bomen, 

aan gevels) tijdens de wintermaanden. 

Het 60-jarig bestaan van het Burg. van Houtplein in 2020 is een 

kans om Vliedberg en het winkelcentrum op de kaart te zetten. 

Ondernemers pakken dit al op met diverse plannen voor het 

organiseren van activiteiten. Een vertegenwoordiger van de 

gemeente schuift aan bij een overleg met de 

winkeliersvereniging om een gemeentelijke bijdrage voor het 

jubileum te verkennen.

4

5
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Jaarlijkse schouw met ondernemers, vastgoedeigenaren, Buurt Bestuurt, 

politie, brandweer en ambtelijk betrokkenen. Tijdens de schouw wordt 

gesproken over beheer, onderhoud, de locatie van de standplaatsen en 

overlast door bijvoorbeeld hangjongeren. Aanvullend aan de schouw wordt 

een actielijst bijgehouden, waarin concreet staat benoemd wie wat wanneer 

uitvoert. Om te zorgen voor adequate opvolging vindt twee keer per jaar 

voortgangsoverleg over de acties plaats. Samen met openbare werken wordt 

gekeken naar praktische oplossingen. Concrete aandachtpunten momenteel 

zijn: bestrating (los- en scheefliggende tegels), fietsklemmen (gebruik voor 

elektrische fietsen), wortels onder de bestrating en scheve stoepranden. 

Uitvoeren snelheidsmetingen waarmee binnen een bepaalde periode de 

feitelijke verkeersnelheid wordt gemeten. Door ondernemers is geconstateerd 

dat er veelvuldig te hard gereden wordt. De uitkomsten van de 

snelheidsmetingen zijn een aanknopingspunt om eventuele 

verkeersbelemmerende maatregelen te nemen. 

Onderzoek naar verkeersgedrag grote voertuigen. De manoeuvreerruimte op 

de kruising van de Deken van Baarstraat en Jonkcheer de la Courstraat lijkt 

voor grote voertuigen te beperkt waardoor ze (gedeeltelijk) over het Burg. van 

Houtplein rijden. Dit moet nader onderzocht worden voordat er passende 

maatregelen kunnen worden genomen, in combinatie met nieuwe 

verkeersstructuur die ontstaat met andere verkeersaansluitingen op de A59 

vanuit Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Voor een buurtwinkelcentrum dat vooral 

in de dagelijkse boodschappen voorziet, 

is het belangrijk dat het centrum 

toegankelijk en schoon, heel en veilig is. 

Dit zijn de basisvoorwaarden. 

Daarnaast is deze actielijn gericht op 

verbetering van de verkeersituatie.

1

Actielijn 2: 
Basisvoorwaarden 
op orde 

2

3
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Onderzoeken parkeerdruk en mogelijkheden parkeren om de 

(verkeers)veiligheid en uitstraling te verbeteren. De 

parkeerdruk op het winkelcentrum lijkt toegenomen door de 

woningbouw die in de directe omgeving heeft plaatsgevonden. 

De parkeerdruk moet worden gemonitord en indien nodig kan 

gekeken worden naar parkeermogelijkheden voor bewoners 

om zo het winkelcentrum zelf te ontlasten met lang parkeren. 

Ook wordt gekeken naar de optimale inrichting van de 

parkeerplekken en de veiligheid. Mogelijk kan dit actiepunt 

gecombineerd worden met het verkeersonderzoek. 

Aanpak geur- en afvaloverlast die wordt ervaren door 

ondernemers, bezoekers en omwonenden bij containers, met 

name in de zomerperiode. Dit kan door verplaatsing en / of 

onderhoud van containers in afstemming met de 

gemeentelijke milieudiensten.

4
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4.3 Organisatie – Wie gaat het doen?

Een sterk centrum vraagt om samenwerking

Een aantrekkelijk centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid. En vraagt om inzet 

van al deze partijen. Door samenwerking kunnen zij de effectiviteit en 

impact van hun acties vergroten. 

Uitvoering via winkeliersvereniging 

De hoge organisatiegraad op de Vliedberg biedt een goede basis voor 

de uitvoering van het actieplan. De winkeliersvereniging gaat samen 

met de gemeente aan de slag. De voorzitter van de winkeliers-

vereniging zorgt dat de juiste ondernemers bij de juiste actiepunten 

aanhaken. Via de ondernemers kunnen ook de contacten met de 

vastgoedeigenaren worden gelegd, indien nodig. Sommige 

ondernemers zijn ook eigenaar van het eigen pand. 

De ondernemers hebben aangegeven eerste prioriteit te leggen bij de 

aanpak van de bestrating en het onderzoeken van de parkeerdruk. 

Deze twee actiepunten zijn belangrijk voor het optimaliseren van het 

huidige functioneren van winkelcentrum Vliedberg. 

Daarnaast wordt op gemeenteniveau een periodiek overleg 

georganiseerd tussen Drunen, Vlijmen, Vliedberg en Heusden-Vesting. 

Om kennis en ervaringen uit te wisselen, acties en maatregelen c.q. 

instrumenten op gemeenteniveau af te stemmen, maar ook om 

kansen voor samenwerking tussen de centra te verzilveren. 
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Bijlage I. 
Deelnemerslijsten
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Bijlage 1: deelnemerslijsten 

Dialoogsessie 11 september 2019

• Carla Schellevis, Bloemsierkunst Het Bloemenhoekje

• Ari, Grand’italia en lunchroom Vijgen & Olijven

• Wilbert van der Ven, Top1Toys

• Han Klein Holkenborg, Slagerij Klein Holkenborg

• Natasja Beekwilder, Pracht Maat

• Henri Oosterwaal, lunchroom/bakkerszaak De Buurtbakker

• Joep Horevoorts, Gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Wouter Hunnekens, Seinpost Adviesbureau

Schouw 24 september 2019

• Carla Schellevis, Bloemsierkunst Het Bloemenhoekje

• Ari, Grand’italia en lunchroom Vijgen & Olijven

• Wilbert van der Ven, Top1Toys

• Han Klein Holkenborg, Slagerij Klein Holkenborg

• Natasja Beekwilder, Pracht Maat

• Mario Marijnissen, Coop

• Joep Horevoorts, Gemeente Heusden

• Ester van Wendel de Joode, Gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Wouter Hunnekens, Seinpost Adviesbureau

Afsluitende bijeenkomst 12 februari 2020

• Esther Dirks, Meijka’s hair & beauty salon

• Han en Ruud Klein Holkenborg, Slagerij Klein Holkenborg 

• Bas van Doorn, Bas van Doorn Tweewielers

• Karin Bouwman, vastgoedeigenaar

• Carla Schellevis, Het Bloemenhoekje

• Wilbert van der Ven, Top 1 Toys

• Henri Oosterwaal, De Buurtbakker

• Kenneth Kivits, Snackmobiel

• Dirk Boom, Mitra Slijterij

• Natasja Beekwilder, Pracht Maat damesmode 

• Wethouder Thom Blankers, Gemeente Heusden

• Ester van Wendel, Gemeente Heusden

• Rien Romijn, Seinpost Adviesbureau

• Brechtje Schildkamp, Seinpost Adviesbureau
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