
 blz. 1 

MEMO 

 

 

Van : M.G.M.C. Geerts MSc 

Project : Verplaatsing Aldi in Cuijk 

Opdrachtgever : GBB B.V. 

   

Datum : 14 december 2016 

Aan : Mevr. L. Gelissen 

   

Betreft : Aanvullende onderbouwing herinvulling locatie Kaneelstraat 38-44 

 

Aanleiding 

Momenteel heeft Aldi één vestiging in Cuijk aan de Kaneelstraat 38-44. Deze winkel is te klein (510 m2 wvo; 

Locatus, december 2016) en heeft te weinig parkeerplaatsen (40 stuks). De winkel voldoet dan ook niet meer 

aan de eisen en verwachtingen van de consument aan een moderne harddiscounter of supermarkt. Aldi is 

voornemens om haar winkel te verplaatsen naar de locatie Zwaanplein in het centrum van Cuijk. Eerder dit jaar 

is door Rho adviseurs een ruimtelijk-economisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de 

beoogde verplaatsing van Aldi (Relocatie Aldi, Rho adviseurs, april 2016). In dit onderzoek is geconcludeerd dat 

de consumenten in Cuijk behoefte hebben aan een volwaardige harddiscounter op een goed bereikbare locatie 

met voldoende parkeerruimte. De centrumlocatie Zwaanplein voorziet in deze behoefte en sluit aan bij de 

regionale – en gemeentelijke beleidsuitgangspunten. 

 

Uit de vooroverlegreactie met de provincie Noord-Brabant blijkt dat ten aanzien van het toekomstperspectief 

van de huidige locatie van Aldi aan de Kaneelstraat nog een aantal onduidelijkheden te bestaan: 

- In de ladderonderbouwing (Rho adviseurs, april 2016) is opgenomen dat herinvulling van de 

Kaneelstraat 38-44 met nieuwe vormen van detailhandel kansrijk is. De provincie Noord-Brabant is van 

mening dat deze constatering niet lijkt te stroken met de huidige detailhandelsontwikkelingen in Cuijk 

(en in de regio). De leegstand in de detailhandel in Cuijk is hoger dan gemiddeld in de regio 

Noordoost-Brabant en het pand ligt buiten het kernwinkelgebied van Cuijk. 

- De subregio zelf geeft in haar detailhandelsvisie aan dat leegkomende winkels niet meer ingevuld 

zullen worden: ‘Met name leegkomende panden aan de randen van de centrumgebieden (uit de loop) 

en op perifere locaties zullen niet meer door winkel heringevuld worden’ (Detailhandelsvisie Land van 

Cuijk, 2015, p. 13). 

- In de toekomst zal het aantal winkels alleen maar afnemen, daarom willen we als provincie ook dat 

het aantal detailhandelsmeters afneemt: ‘per saldo geen meters erbij’. Met dit plan neemt het aantal 

meters voor detailhandel juist toe: door de nieuwbouw plus uitbreiding van de Aldi en omdat een 

(leegstaand) winkelpand achterblijft. 

 

Kortom, de provincie Noord-Brabant vraagt zich dan ook af welke mogelijkheden de gemeente Cuijk ziet voor 

de detailhandel op de achterblijvende locatie Kaneelstraat 38-44. In dit memo wordt nader ingegaan op de 

mogelijkheden voor herinvulling van de vertreklocatie aan de Kaneelstraat in Cuijk. 

 

Analyse locatie Kaneelstraat 38-44 Cuijk 

De locatie Kaneelstraat 38-44 in Cuijk ligt binnen het hoofdwinkelgebied van Cuijk, conform de indeling van 

dataleverancier Locatus (figuur 1). Dit betreft het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats en wordt 

aangeduid als centraal winkelgebied. Het centrum van Cuijk wordt aangeduid als ‘kernverzorgend centrum 

groot’.  
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Figuur 1 Ligging Aldi Kaneelstraat 38-44 (Locatus, december 2016; bewerking Rho adviseurs) 

 

De locatie Kaneelstraat 38-44 ligt aan een aanloopstraat richting het winkelcentrum Maasburg. De huidige 

winkel van Aldi heeft een verscholen ligging (figuur 2) en heeft een omvang van 510 m2 wvo. In het ruimtelijk-

economisch onderzoek ‘Relocatie Aldi’ (Rho adviseurs, april 2016) is eerder aangetoond dat deze winkelmaat te 

klein is voor een moderne supermarkt. Daarbij heeft de winkel slechts 40 parkeerplaatsen en leidt de 

bevoorrading tot verkeersonveilige situaties, doordat het laden en lossen op straat plaatsvindt. Omdat de 

Kaneelstraat een eenrichtingsweg betreft leidt de bevoorrading ook tot verkeersopstoppingen. Kortom, de 

winkellocatie is (niet meer) geschikt voor de vestiging van een supermarkt. 

 

 
Figuur 2 Impressie Kaneelstraat 38-44 (Google Streetview, geraadpleegd op 13 december 2016) 
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Leegstandsanalyse Cuijk en regio 

Uit de actuele leegstandsanalyse blijkt dat de leegstand in Cuijk bovengemiddeld is ten opzichte van het 

provinciale gemiddelde, maar ook ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde in kernen met een 

vergelijkbaar inwoneraantal (tabel 1). De gemiddelde omvang per leegstaand verkooppunt (leegstaande 

meters gedeeld door de leegstaande verkooppunten) omvat 205 m2 wvo. Dit geeft een indicatie dat de 

leegstand in Cuijk overwegend kleinschalig is. 

 

Tabel 1 Leegstandsanalyse (Locatus, per 13 december 2016) 

  

winkelmeters (m² wvo) verkooppunten 

totaal (N) leegstand (N) leegstand (%) totaal (N) leegstand (N) leegstand (%) 

provincie Noord-Brabant 4.771.469 529.438 11% 32.415 2.625 8% 

Cuijk 46.005 6.762 15% 271 33 12% 

te verwachten omvang op basis van 
het gemiddelde in kernen binnen de 
inwonersklasse 15.000 - 20.000 35.010 4.260 12% 233 19 8% 

 

Dat er momenteel overwegend kleinschalige winkelunits worden aangeboden in Cuijk blijkt ook uit een actueel 

overzicht op Funda in Business. Momenteel worden 18 winkelunits aangeboden. Slechts 3 van deze 

winkelruimten hebben een omvang van meer dan 500 m2 bvo (Funda in Business, per 13 december 2016). 

 

Mogelijkheden voor herinvulling Kaneelstraat 38-44 

Op basis van de vigerende bestemmingsplanregeling zijn de volgende functies mogelijk aan de Kaneelstraat 38-

44 (Bestemmingsplan Cuijk Centrum, 2013; figuur 3): 

- Op de begane grond: 

o Detailhandel; 

o Dienstverlening; 

o Alleen ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’ is een bedrijf toegestaan, vallend in maximaal 

categorie 2; 

o Na bedrijfsbeëindiging mag de voormalige dienstruimte betrokken worden bij de 

bovenstaande bovenwoning(en), waar het totaal aantal woningen niet mag toenemen. 

- Op de verdiepingslagen: 

o Wonen 

o Ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’ is ook detailhandel op de verdiepingslaag 

toegestaan. 

 

Kortom, de vertreklocatie kan op basis van de huidige bestemmingsplanregeling worden ingevuld met 

detailhandel in het algemeen, dienstverlening, maar ook met wonen. Het bestemmingsplan biedt dus 

mogelijkheden voor transformatie na bedrijfsbeëindiging. 

 

 
Figuur 3 Uitsnede vigerende planregeling Kaneelstraat 38-44 (gemeente Cuijk, 2013) 
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Detailhandel 

Het subregionale detailhandelsbeleid is gericht op een sterke afname van winkelvloeroppervlak op kwetsbare 

locaties buiten centra en centrumdelen die niet tot het kernwinkelgebied gerekend worden (deel 

aanloopmilieu). Gemeenten kunnen ondernemers en eigenaren ondersteunen in dit transformatieproces 

(Detailhandelsvisie Land van Cuijk, 2015, p. 30). In de visie wordt de Kaneelstraat gerekend tot de centrumrand 

die kwetsbaar is. Met de huidige leegstandscijfers en de recente ontwikkelingen in het winkellandschap is de 

kans klein dat na het vertrek van Aldi detailhandel terugkomt aan de Kaneelstraat 38-44.  

 

Mogelijkheden voor transformatie naar dienstverlening en wonen 

In de subregionale detailhandelsvisie wordt geconcludeerd dat de planologische ruimte voor detailhandel 

gereduceerd moet worden (Detailhandelsvisie Land van Cuijk, 2015, p. 29-30). In de ‘Actielijn’ staat ook 

beschreven dat gemeenten ondersteuning bieden aan transformatie van leegstaand winkelaanbod door 

verbreding van de bestemming met bijvoorbeeld wonen, kleinschalige bedrijvigheid of zorgfuncties. Op deze 

wijze ontstaat een organische transitie van kwetsbare winkellocaties. Op basis van de vigerende 

bestemmingsplanregeling wordt geconcludeerd dat de vigerende bestemmingsplanregeling deze 

mogelijkheden voor transformatie bevat, waardoor bijvoorbeeld een invulling met dienstverlening of wonen 

mogelijk is conform de subregionale detailhandelsvisie. 

 

Meest representatief gebruik Kaneelstraat 38-44 

Uitgangspunt voor de herinvulling van de Kaneelstraat 38-44 is het meest representatieve gebruik. In het 

ruimtelijk-economisch onderzoek ‘Relocatie Aldi’ (Rho adviseurs, april 2016) is eerder geconcludeerd dat een 

supermarkt niet tot het representatieve gebruik behoort. Theoretisch zou een andere retailer, niet zijnde een 

supermarkt toch gebruik willen maken van het winkelpand. De winkel is relatief groot met 510 m2 wvo en heeft 

een eigen parkeervoorziening. Afhankelijk van de initiatiefnemer biedt de huidige bestemmingsplanregeling 

mogelijkheden voor transformatie naar een andere bestemming dan detailhandel, bijvoorbeeld dienstverlening 

en wonen. De huidige mogelijkheden voor transformatie sluiten aan bij de uitgangspunten van de subregionale 

detailhandelsvisie Land van Cuijk. Met de vigerende bestemmingsplanregeling heeft de gemeente Cuijk 

voorgesorteerd op een organische transitie van de kwetsbare winkellocatie Kaneelstraat 38-44. 

 

Conclusie 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat herinvulling van de Kaneelstraat 38-44 kansrijk kan zijn 

voor andere vormen van gebruik dan een supermarkt. Mocht bij het vertrek van Aldi leegstand ontstaan biedt 

de huidige bestemmingsplanregeling mogelijkheden voor transformatie voor meer kansrijke functies, zoals 

dienstverlening en wonen. De huidige bestemmingsplanregeling biedt ruimte voor dynamiek voor de meest 

gangbare functies voor een centrumgebied. 

 

 

 


