
Vanuit inzicht

Toekomst Helmond



Even Voorstellen



Wie heeft …..
Is er minder dan 5% leegstand?



Wie heeft …..
Minder dan 5% leegstand?
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Wie heeft …..
Minder dan 5% leegstand?

Zekere bedrijfsoverdracht bij pensioen?

Geen kunstmatige winst?

afgelopen 5 jaar geen huurderving?



Grote veranderingen
Vragen grote aanpassingen



Hoeveel retail/horeca punten



Hoeveel retail/horeca punten

1010

780 retail (282 in centrum)

230 horeca



Hoeveel mensen werken er 



Hoeveel mensen werken er 

5900 banen



Wie wonen er?



Wie wonen er?
Gezinnen



Hoe verdienen ze?



Hoe verdienen ze?
Beperkt inkomen

Ook qua huishouden



Dorpskernen en binnensteden

Staan onder druk …

Dienen te veranderen …

Dat vraagt innovatievermogen …

Kennis van je klant …



Punt 5 in samenvatting
De alarmbel

Winstgevendheid

Inkomen

Leegstand

Trekkracht



Trekkracht bestedingen



Essentie prestatieonderzoek

Koppeling van Big Data - bronnen

Omzetten in inzicht

Omzetten naar informatie

Omzetten naar keuzes (beleid, ambitie, focus)



De vijf issues
1. Onderdeel van een regio

2. Verdien capaciteit is laag

3. Te veel vierkante meters

4. Onderscheidend vermogen

5. Innovatiekracht is laag



1. Onderdeel van regio



Grote verschillen tussen gemeenten 
Winkelaanbod in de MRE

22



Zeven kernen
Winkelkernen en -regio’s bij toegestane focus <7%
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De echter subregio’s
Winkelkernen en regio’s bij toegestane focus 
<11%
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Meeste gemeenten zijn winkelkern 
Winkelkernen en -regio’s bij toegestane focus <15%
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Koopkrachtbinding



Index koopkrachtbinding



Waar gaat de omzet naar toe





Waar komt de omzet vandaan



2. Verdiencapaciteit 

laag



Ruimt voor verbetering
Prestatie winkels De Peel

32

Lage omzet en vloerproductiviteit Forse leegstand



Vloerprod. t.o.v. gemiddelde verwachting



Omzet per vkp t.o.v. verwachting





3. Te veel meters in 

MRE



ca. 11% gemiddeld leegstand = te veel!





De Peel 77.000 m2
Inclusief Helmond

= 22% 

Daar komt leegstand bij (nog 43.000 m2)



•250.000 m2 te veel in MRE

•Overal leegstand wegnemen (160.000m2)

•410.000 m2 op 1,7 mln

•Diversiteit, urgent: Peel

Een gezonde situatie





Niet Acquisitie maar Transitie



Compact en dagelijks



De vijf issues
1. Onderdeel van een regio

2. Verdien capaciteit is laag

3. Te veel vierkante meters
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4. onderscheidend vermogen











Eenheid
Kan dat?



We gaan op zoek
Essentie



Ondernemers

Bron: Ik Onderneem! B.V. 2017



Dus …
41.500 werknemers

2 keer in het centrum

1 keer aankoop



Goed begin is het halve werk


