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Omschrijving
Gageldonk is een wijk in de gemeente Bergen op Zoom, deze wijk bestaat uit twee delen Gageldonk-Oost en
Gageldonk-West. De wijken Gageldonk-West en Gageldonk-Oost tellen samen ca. 9.000 inwoners. Gageldonk-West
is een wijk die door de jaren heen door o.a. de gemeente Bergen op Zoom en Stichting Stadlander grondig is
vernieuwd en aangepakt. Gageldonk-West is van oudsher een bruisende en ondernemende wijk. Op elk moment van
de dag is er volop leven. Op de hoek van de straat, waar mensen elkaar ontmoeten voor een praatje. Op één van de
vele schoolpleinen, of in één van de speeltuinen of parken, waar jong en oud vrij kan bewegen.
Via Wij Maken De Wijk (https://www.wijmakendewijk.nl/) brengen Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom de
bewoners van Gageldonk-West samen. Want de wijk is ook nu continu in beweging en schakelt om naar een hippe,
duurzame en levendige woonwijk. Niet alleen Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom zorgen dat GageldonkWest vernieuwt, ook onder bewoners, ondernemers organisaties zoals WijZijn en de politie en de bouwpartners zijn
er tal van initiatieven die de wijk kleuren.
Wat nog mist is een nieuw wijkwinkelcentrum. Samen met Stiching Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom is
gekozen om het bestaande winkelcentrum De Gentiaan te slopen en nieuwbouw te realiseren. Tevens zullen in de
omgeving van het nieuwe winkelcentrum maatschappelijke en medische voorzieningen worden gerealiseerd.
Kortom, deze ontwikkelingen samen vormen het nieuwe ‘Hart van de Wijk’ Gageldonk-West.
De Gentiaan gelegen aan het Piusplein-Kastanjelaan zal in twee fases gesloopt worden, daarvoor in de plaats komen
drie bouwblokken. Twee daarvan krijgen commerciële ruimten op de begane grond, Jumbo Supermarkt en AK-Markt
zullen zich daar o.a. in gaan vestigen, naast deze twee supermarkten zal ook ruimte zijn voor overige detailhandel en
horeca. De drie bouwblokken worden ook voorzien van woningen, de appartementen worden een mix van sociale
huur, vrije- sector huur en koopappartementen.
De detailhandel en horeca in beide wijken is erg verspreid, met de komst van twee supermarkten (fullservicesupermarkt Jumbo & lokale supermarkt AK-markt) en andere dagwinkels zal winkelcentrum Gageldonk het
hoofdwinkelcentrum zijn voor beide wijken en ook een aantrekkingskracht op omliggende wijken hebben. Door een
goed bereikbare centrale locatie aan te wijzen voor de commerciële activiteiten, zorgt dat voor veel comfort en een
prettige verblijfruimten voor de bewoners van zowel oost als west Gageldonk. Het plan voorziet in een concentratie
van bestaande commerciële voorzieningen momenteel is zijn er nog enkele winkel- en commerciële ruimten
beschikbaar. Het project voorziet in circa 275 parkeerplaatsen die bij aanvang van het project gratis beschikbaar zijn
voor het winkelend publiek en de bewoners / bezoekers.
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. is samen met Stichting Stadlander ontwikkelaar van het nieuwe winkelcentrum.
Stichting Stadlander zal na realisatie eigenaar worden van de sociale huurwoningen, Rialto Vastgoedontwikkeling
B.V. zal eigenaar worden van de winkels en vrije sector huurwoningen. De koopappartementen zullen aan
particulieren worden verkocht.
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Kenmerken
Soort bouw:
Locatie:
Bestemming:
Projectgrootte:

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

Nieuwbouw
Piusplein – Kastanjelaan Bergen op Zoom
Detailhandel, horeca en wonen
Ca. 4000 m2 bvo commerciële ruimten
Ca. 54 sociale huurwoningen (blok A)
Ca. 24 vrije sector huurwoningen (blok B)
Ca. 15 koop woningen inclusief privé parkeerplaats (blok C)
voorjaar 2021
najaar 2022
voorjaar 2023
ca. 275 openbare maaiveld parkeerplaatsen

Locatie & bereikbaarheid
Het winkelcentrum 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 275
openbare (bij aanvang) gratis
parkeerplaatsen op het maaiveld voor
zowel de bewoners als bezoekers
beschikbaar.

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.
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Planning
De nieuwbouw van het winkelcentrum Gageldonk bestaat uit drie delen. Het eerste blok komt centraal te liggen in
het nieuwe centrum en bestaat o.a. uit de Jumbo, AK-markt en appartementen (Nieuwbouw fase 1). Het tweede
blok met winkels en appartementen ligt aan de zuidzijde van het Piusplein (Nieuwbouw fase 2). Het laatste blok
bestaat enkel uit koopwoningen en komt te liggen aan de kastanjelaan (Nieuwbouw fase 3). In het schema hieronder
is de beoogde planning met betrekking tot de werkzaamheden weergegeven.
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Plattegrond beschikbare winkels
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Meer informatie
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V.
I. (Ilona) Janssen MSc.
B
Victorialaan 15, 5213 JG 's-Hertogenbosch
P
Postbus 3009, 5203 DA 's-Hertogenbosch
T
+31(0)73-7511788 (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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