
Nieuws 
De 6e en voorlopig laatste editie over het 
Centrumplan ligt voor u. Met de eerdere 
edities hebben wij u geïnformeerd over 
diverse onderdelen van het plan. Reusel 
als ‘boodschappencentrum’ is toegelicht. 
De inrichting van de openbare ruimte is 
gepresen teerd en we hebben geschreven 
over het gebruik van het Kerkplein als 
evenementenplein. Tot slot willen wij u in 
deze editie nog informeren over de toe
voeging van woningen in het centrum van 
Reusel en het juridische traject voordat er 
gebouwd mag worden.

Ook met betrekking tot de aankoop van 
de Wilhelminalaan van de provincie zijn 
vorderingen gemaakt. De gemeenteraad 
heeft inmiddels het besluit genomen om 
in te stemmen met de overname. Binnen 
een paar maanden is het tracé daad
werkelijk eigendom van de gemeente en 
kan gestart worden met de voorbereiding.
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Het Centrumplan Nieuw 
Hart voor Reusel gaat een 
nieuwe fase in. 
Afgelopen maanden zijn de diverse onderdelen in het Centrum
plan verder uitgewerkt. 
De gemeenteraad heeft een definitief besluit genomen over de 
verkeersroutes voor auto’s, vrachtwagens, fietsers en voet
gangers in het nieuwe centrum. 
Samen met initiatiefnemers is het gebied ten zuiden van de 
nieuwe Markt en ten noorden van de Markt uitgewerkt naar een 
structuurontwerp. 
De volgende stap is het opstellen van een nieuw bestemmings
plan voor het centrum, waarmee alle ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt. 
We kunnen u nu de eerste tekening laten zien van de plannen 
voor het zuiden van de Markt. 
Ook de openbare ruimte is verder uitgewerkt. Samen met een 
aantal werkgroepen wordt die openbare ruimte komende 
maanden verder ingekleurd en gedetailleerd. 

Uitwerking Marktplein, Kerkplein, 
Wilhelminalaan en Kloostertuin
De uitgangspunten voor de nieuwe 
inrichting van de openbare ruimte zijn 
door de gemeenteraad vastgesteld. 
Daarbij is besloten om de Wilhelminalaan 
niet als fietsstraat in te richten, maar om 
een vrijliggend fietspad te behouden. 
Deze fietsroute loopt ook over het Kerk
plein en het Marktplein. 
Komende maanden worden de verschil
lende deelgebieden verder in detail 
ontworpen. Daarbij gaan we samen met 

gebruikers, inwoners, ondernemers, 
verenigingen en andere betrokkenen in 
een aantal werkgroepen verder in 
gesprek over de details van de 
uitwerking. We vinden het van belang dat 
de openbare ruimte sfeervol, gezellig, 
maar ook veilig, functioneel en bruikbaar 
is voor vele partijen. We gaan deze 
gesprekken voeren wanneer de 
coronamaatregelen dit toelaten. Het 
eindresultaat is een Definitief Ontwerp. 

Ontwikkeling aan de Noordzijde
Voor de noordzijde van de Markt zijn ook 
schetsplannen gemaakt. De bedoeling is 
dat hier een aantrekkelijke winkel terug 
komt wanneer Jan Linders naar de 
zuidzijde verhuist. De schetsplannen 
laten zien dat er een ruime en aantrekke

lijke winkel met eventueel extra woningen 
gerealiseerd kan worden. 
Er zijn drie varianten uitgewerkt voor 
deze locatie. Komende maanden wordt 
meer duidelijk over deze ontwikkeling. 

Herinvulling begane grond 
gemeentehuis
Na de nieuwbouw van De Kei ontstaat er 
ruimte op de begane grond van het 
gemeentehuis door vertrek van de 
Bibliotheek, de Heemkunde en Höskamer. 
In het nieuwe bestemmings plan van het 
centrum houden we rekening met bredere 

mogelijkheden voor herinvulling van het 
gemeentehuis. Naast dat we deze ruimte 
kunnen verhuren als kantoorruimte willen 
we ook andere functies onderzoeken.  
Dit wordt komende periode verder onder
zocht en uitgewerkt. 

Planning en vervolgstappen
•  In oktober wordt gestart met het 

opstellen van het ontwerpbestemmings
plan voor het centrum van Reusel.  
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt in 
het 1e kwartaal 2021 ter inzage gelegd. 
In het 3e kwartaal 2021 kan het 
bestemmingsplan dan door de 
gemeenteraad worden vastgesteld;

•  In het eerste kwartaal van 2021 wordt 
de uitwerking van de openbare ruimte 
naar definitief ontwerp afgerond;

•  In het 4e kwartaal van 2020 en het  
1e kwartaal van 2021 worden de 
ontwerpen voor de gebouwen aan de 
zuid en noordzijde van de Markt verder 
uitgewerkt door de ontwikkelaar en 
architect. 

•  De uitwerking van de nieuwe Kei loopt 
gelijktijdig met de uitwerking van het 
Kerkplein. Voor deze nieuwe Kei is een 
ambitieuze planning opgesteld waarbij 
wordt uitgegaan dat er nog in 2021 kan 
worden gestart met de sloop en bouw 
werkzaamheden.

Woord vooraf
“De uitwerking van visies tot concrete en realiseerbare plannen 
kost vaak veel tijd en geduld. Die tijd is nu eenmaal nodig om de 
haalbaarheid te toetsen en om de juiste keuzes te kunnen 
maken. Gelukkig hebben we afgelopen tijd een aantal positieve 
conclusies kunnen trekken. De centrumvisie is realistisch en 
haalbaar, er zijn partijen die hierin willen investeren en daardoor 
kunnen we onze doelen en ambities in het centrum realiseren. 
Het uitgangspunt is een aantrekkelijk en ruim boodschappen
centrum dat goed bereikbaar is en voldoende parkeerruimte biedt. 
Het nieuwe hart van Reusel wordt veilig, sfeervol en gezellig en 
biedt veel ruimte voor groen en recreatie. Daarnaast worden er 
voldoende woningen voor diverse 
doelgroepen gerealiseerd. 
Ik ben tevreden over de deelresultaten 
die de afgelopen periode zijn behaald. 
Dat biedt vertrouwen voor het eind
resultaat. In deze nieuwsbrief licht ik u 
graag toe waar we nu staan”.

Peter van de Noort, wethouder

Kerkplein

Marktplein

Groeneweg

Meer informatie
www.reuseldemierden.nl/centrumplan

Oktober 2020

Nieuwe Kei  
aan Kerkplein
Cultureel Centrum De Kei is toe aan een 
nieuw gebouw. Het huidige pand voldoet 
niet meer aan de eisen en renoveren 
blijkt geen optie te zijn. Verschillende 
werkgroepen en een stuurgroep zijn al 
geruime tijd bezig met onderzoek naar de 
nieuwe Kei. Dat voorstel is nu klaar en 
heeft de instemming van het college en 
de raad. 

In de nieuwbouw is, naast het theater en 
de huidige gebruikers zoals TIP en de 
vele verenigingen, ook ruimte voor meer 
maatschappelijk gebruik en zullen bijvoor
beeld de Heemkundewerkgroep Reusel, 
de Höskamer en dagopvang van Oktober 
zich in het gebouw vestigen. Ook de 
bibliotheek komt in het gebouw.  
Gebruikers kunnen van elkaars kennis  
en faciliteiten profiteren en gezamenlijke 
activiteiten organiseren. Daarmee wordt 
het nieuwe gebouw een echte multi
functionele accommodatie (MFA) en een 
aanwinst voor onze gemeente.

https://www.reuseldemierden.nl
http://www.reuseldemierden.nl
http://www.reuseldemierden.nl/centrumplan


Noot:  De gepresenteerde ontwerpen zullen nog wijzigen bij de verdere uitwerking.  
Reacties van de klankbordgroep en omwonenden worden daarbij meegenomen en afgewogen.

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw  
en verbouw afgerond

Nieuwe supermarkt 
met daarboven  
appartementen

Sint Jozefschool: 
winkelruimte en  
appartementen

Appartementen
en parkeerkelder  
aan Groeneweg

Appartementen
met parkeerkelder 

Parkeerterrein  
aan Groeneweg

Nieuw marktplein

Patiowoningen

Woongebouw
‘de Ark’

Schoolgebouw  
met uitbouw

Het haalbaarheidsonderzoek dat door de gemeente 
in samenwerking met initiatief nemers is uitgevoerd 
is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat de Centrum
visie realistisch is en verder uitgewerkt kan worden 
in een voorlopig ontwerp. 

Het plan bevat: 
•  Winkelruimte voor een Jan Linders supermarkt op de kop ten zuiden van de 

Markt; 
  Bovenop de supermarkt zijn 18 appartementen voorzien voor sociale en 

reguliere koopprijzen; 
•  Bij de oude St. Jozefschool komen commerciële ruimte en een uitbouw op 

de begane grond. Op elke verdiepingen komen 5 appartementen;
•  3 patiowoningen aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt;

•  In een nieuw gebouw op de locatie vaan het oude gemeentehuis komen  
15 appartementen voor sociale en reguliere koopprijzen;

•  Een parkeerterrein met 56 parkeerplaatsen aan de Groeneweg.

Met dit plan worden 38 nieuwe woningen midden in het centrum van Reusel 
toegevoegd op een fraaie locatie dichtbij alle voorzieningen. Rondom de 
nieuwe gebouwen is ruimte voor groen en recreatie.


