
BEA
economische
argumentatie

BEA
economische
argumentatie

w

Investeren in  
stad en stadion

De realisatie van een nieuw stadion voor Heracles Almelo wordt belemmerd door 
een onnodig restrictief detailhandelsbeleid. Voorliggende rapportage onderbouwt 
dat gemeente en winkeliers beter een meer positieve benadering kunnen kiezen van 
het stadionplan met daarin ruimte voor enige retail naast leisure en maatschappelijke 
functies. Weggevloeide koopkracht kan worden teruggewonnen en nieuwe 
consumenten worden aangetrokken. Winkelstad Almelo wordt per saldo sterker.

Economische kansen voor Almelo zwart op wit
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Steden A1 A2 B1 B2 C overig
Almelo 10% 7% 8% 13% 9% 53%
Ref.-groep 11% 12% 14% 16% 4% 43%

Hengelo 6% 12% 17% 13% 6% 46%
Enschede 8% 6% 24% 13% 4% 45%
Deventer 5% 3% 4% 37% 2% 49%
Assen 7% 27% 7% 16% 5% 38%
Doetinchem 8% 4% 22% 19% 4% 43%
Ede 14% 15% 11% 10% 9% 41%
Emmen 9% 9% 28% 12% 0% 42%
Helmond 8% 27% 6% 28% 4% 28%
Kampen 21% 2% 18% 11% 0% 48%
Veenendaal 27% 15% 14% 5% 4% 35%
Zutphen 12% 9% 9% 10% 3% 57% 
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Deelgebied Adres Huisnr. KoopHuur Metrage BBNM LF
Centrum Boddenstraat 62-64 Te Huur 250 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum Boddenstraat 68 Te Huur 65 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum De Galerij 3 Te Huur 650 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum Grotestraat 2b Te Huur 150 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum Grotestraat 142 Te Koop 400 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum Grotestraat 167 Te Huur 213 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum Marktplein 9 Te Huur 240 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum Oranjestraat 42 Te Huur 95 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Centrum Grotestraat 190 Te Huur 145 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Oranjestraat 24 Beide 120 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Centrumplein 2 Te Huur 71 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 155 Beide 160 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 25 Te Huur 350 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 185b Te Huur 125 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Centrumplein 28 Te Huur 189 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 151 Beide 200 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 33 Te Huur 338 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Boddenstraat 60 Te Huur 100 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Centrumplein 3 Te Huur 427 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 22 Te Huur 190 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 187A Te Huur 237 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 94 Te Huur 164 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Waagplein 2 Te Huur 205 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 108 Te Huur 210 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Passage 3--5 Te Huur 210 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 69 Te Huur 253 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 99 Te Huur 180 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 4 Te Huur 138 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 9 Te Huur 305 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Molenstraat 19 Te Koop 57 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum De Waag 13 Te Huur 130 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 7 Te Huur 280 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Nieuwstraat 174-176 Te Huur 235 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 31 Te Huur 203 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 33A Te Huur 475 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 96 Te Huur 75 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 78 Te Huur 210 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Doelenstraat 8 Te Huur 100 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 110-112 Te Huur 910 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 106 Te Huur 97 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Doelenstraat 25 Te Huur 125 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 46-48 Te Huur 600 Bestaande bouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 171 Te Huur 101 Nieuwbouw Frictieleegstand
Centrum Grotestraat 8 Te Huur 220 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat ong. Te Huur 252 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Overig Bornebroeksestraat 257-259 Te Koop 90 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Overig Bornebroeksestraat 222 Te Koop 480 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Overig Rohofstraat 60 Te Koop 175 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Overig Sluiskade Zuidzijde 139-141 Te Koop 277 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Overig Spreeuwenstraat 70-72 Beide 490 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Overig Weezebeeksingel ong. Te Huur 955 Nieuwbouw Langdurige leegstand
Overig Zilvermeeuw 1 Te Huur 565 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Overig Nieuwstraat 167 Beide 326 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat 251 Te Huur 130 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Vincent van Goghplein 8 Beide 150 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat 320 Te Huur 150 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat 24 Te Huur 70 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Wethouder van Dronkelaarpleinong. Beide 2.543 Nieuwbouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat 250 Te Huur 174 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Bornebroeksestraat 16 Te Huur 100 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat ong. Te Huur 363 Nieuwbouw Frictieleegstand
Overig Pijlkruidstraat 43 Te Koop 1.250 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat 278 Te Huur 97 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig De Gors 31-35 Te Huur 75 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Schuttenstraat 3--7 Te Huur 960 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Ootmarsumsestraat 243 Te Huur 360 Bestaande bouw Frictieleegstand
Overig Windmolenbroeksweg 14 Te Huur 135 Bestaande bouw Frictieleegstand
Woonboulevard Woonboulevard 32 Te Huur 635 Bestaande bouw Langdurige leegstand
Woonboulevard Woonboulevard 18 Te Huur 1.160 Bestaande bouw Frictieleegstand
Woonboulevard Woonboulevard 36 Te Huur 1.068 Bestaande bouw Frictieleegstand

Totaal 23.228 
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