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Omschrijving
Reusel is een dorp ten zuid westen van Eindhoven en grenst direct aan België. Reusel maakt samen met de kernen
Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde deel uit van de van gemeente Reusel-De Mierden. De gemeente Reusel-De
Mierden heeft momenteel 13.112 inwoners en verwacht te gaan groeien naar 13.640 inwoners in 2025.
De gemeente Reusel-De Mierden werk samen met Rialto Vastgoedontwikkeling aan een nieuw centrumplan ‘Nieuw
hart voor Reusel’. Voor het centrumplan is een goed en onderscheidend functionerend boodschappencluster hét
uitgangspunt. Dit boodschappencluster fungeert als aanjager voor andere functies als wonen en verblijven. De
Wilhelminalaan, momenteel de belangrijkste en drukke verkeersader van Reusel, wordt afgewaardeerd als
verkeersader en heringericht. Doorgaand verkeer wordt buiten de kern om geleid, waardoor de Wilhelminalaan
enkel gebruikt wordt voor bestemmingsverkeer. Door de afwaardering van de Wilhelminalaan ontstaat er een nieuw
en groot plein: een combinatie van de huidige Markt, de Wilhelminalaan en het gebied voor de voormalige Sint
Jozefschool. De Wilhelminalaan, en daarmee de Markt, transformeert van verkeersader naar een verblijfsgebied en
het plein wordt het nieuwe ontvangstplein van Reusel. Om de Markt zo aantrekkelijk mogelijk te maken wordt er
aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan nieuwe bebouwing gerealiseerd, een complex met een royale Jan Linders
supermarkt op de begane grond, appartementen op de 1e en 2e verdieping en drie patiowoningen aan de zijde van
het park. De voormalige ‘’Sint Jozefschool’’ wordt getransformeerd met op de begane grond winkel en horeca units
en op de 1e en 2e verdieping appartementen. Aan het voormalige schoolgebouw wordt tevens, aan de zijde van de
Groeneweg een nieuwbouw appartementencomplex gerealiseerd, inclusief parkeerkelder.
Door de relocatie van de Jan Linders supermarkt ontstaat er aan de noordzijde van de Markt een beschikbare
winkelunit. Dit pand heeft een oppervlakte van circa 1.360 m2 en kan op verschillende manieren nader ingevuld
worden (als 1 grote unit, maar ook opgedeeld worden in kleinere units). Daarnaast zijn er reeds varianten uitgewerkt
waarbij er woningen gerealiseerd worden boven deze winkelruimte(s). Echter is e.e.a. afhankelijk van de invulling
van deze winkelruimte(s).
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. is de ontwikkelaar van het Centrumplan in Reusel en voert deze ontwikkeling uit in
samenwerking met Jan Linders supermarkten. Jan Linders Supermarkten zal zich vestigen in de nieuw te ontwikkelen
supermarkt aan het nieuwe plein en is tevens eigenaar van de huidige locatie op de Markt waar zij, op dit moment,
zelf gevestigd zijn.
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Kenmerken
Soort bouw:
Locatie:
Bestemming:
Projectgrootte:

Herinvulling/ verbouw:

Nieuwbouw en transformatie
Wilhelminalaan – Markt Reusel
Detailhandel, horeca en wonen
Ca. 1900 m2 bvo t.b.v. Jan Linders supermarkt
Ca. 408 m2 commerciële ruimte/ horeca (transformatie)).
Ca. 11 sociale koop/ huurwoningen
Ca. 27 vrije sector koop/ huurwoningen
Ca. 1.360 m2 commerciële ruimte (voormalig Jan Linders Supermarkt).

Beoogde start bouw:
Beoogde oplevering winkels:
Beoogde oplevering project:
Parkeerplaatsen:

Voorjaar 2022
Najaar 2023
Najaar 2023
Ca. 205 openbare maaiveld parkeerplaatsen

Locatie & bereikbaarheid
Het centrumplan is per auto, fiets, te voet en per
openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Naast
de realisatie van commerciële ruimten en
woningen zijn er rondom het project circa 205
openbare (bij aanvang) gratis parkeerplaatsen op
het maaiveld voor zowel de bewoners als
bezoekers beschikbaar.
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Huurvoorwaarden & oplevering
Op aanvraag (o.m. in casco-staat, afbouw door huurder, volgens afbouwreglement). Bij interesse kunnen partijen in
overleg de huurvoorwaarden van een winkelruimte nader bepalen.

Planning
De planning is op dit moment sterk afhankelijk van de nog te doorlopende planologische procedure. De nieuwbouw
en transformatie zal, zoals het er nu naar uitziet, gelijktijdig worden gerealiseerd. De bouw zal naar verwachting in
het voorjaar van 2022 starten en wordt in het najaar van 2023 opgeleverd. E.e.a. onder voorbehoud van de
planologische procedure.
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Plattegrond beschikbare winkelruimten ‘Nieuwe hart voor Reusel’
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Meer informatie
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V.
S. (Simon) Kant / I. (Ilona) Janssen MSc. MRE
B
Willem de Rijkelaan 1 (5263 DL) Vught
T
+31(0)73-208 00 49 (kantoor)
M
+31(0)6-27399110
E
verhuur@rialtovastgoed.nl
I
www.rialtovastgoed.nl
Disclaimer: Alle informatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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