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Update Aldi Reek. 

 

Zoals bekend hebben ondernemersverenigingen MKB Schaijk-Reek en ZOV gezamenlijk bezwaar 

gemaakt tegen het verlenen van de voorlopige bouwvergunning voor Aldi in Reek. Naast de 

gezamenlijke ondernemersverenigingen hebben ook Centrum Management Grave, pandeigenaar 

Aldi Zeeland en direct belanghebbende ondernemers bezwaar ingediend. 

Vooropgesteld dat gezamenlijke ondernemersverenigingen zeker niet tegen een discounter in Reek 

voor de leefbaarheid zijn (ook al wordt anders gesuggereerd), hebben we wel een probleem met de 

gekozen locatie en de wijze waarop het college tot haar beslissing is gekomen. 

Als ondernemersvereniging behartigen wij belangen van alle ondernemers en zijn we voor een gelijk 

speelveld voor alle ondernemers in gemeente Landerd. En hier wringt de schoen.  

Als gezamenlijke ondernemersverenigingen hebben we samen met gemeente Landerd een 

structuurvisie opgesteld. Hierin is o.a afgesproken dat detailhandel gecentraliseerd moet worden in 

de dorpskernen (bevordering leefbaarheid) en dat daarom detailhandel op industrieterreinen niet 

wordt toegestaan. Centrumontwikkeling Zeeland en Schaijk zijn hiervan een voorbeeld waarbij 

enkele ondernemers extra hebben moet investeren omdat uitbreiding alleen in het centrum 

mogelijk was. Overigens, om deze reden zijn eerdere aanvragen van Aldi voor Reek Zuid ook 

afgewezen. Er wordt in onze ogen nu een precedentwerking gecreëerd waarvan ondernemers die 

hebben geïnvesteerd in centrumontwikkeling Schaijk en Zeeland de dupe worden.     

Er zijn door het college meerdere (koopstroom-)onderzoeken gedaan en adviezen ingewonnen bij 

oa. provinciale retailorganisaties en provinciaal bestuur. Op één rapport na (in opdracht van Aldi zelf 

geschreven) geven alle organisaties een negatief advies. Met de door het college, buiten de 

gemeenteraad om, gekozen geitenpaadje kunnen al deze adviezen, ook van provinciaal bestuur, 

terzijde worden geschoven. 

Op grond van bovenstaande hebben gezamenlijke ondernemersverenigingen bezwaar gemaakt 

tegen de voorliggende vergunning en deze argumenten ook voorgelegd bij de bezwaarcommissie. 

Lopende het onderzoek van de bezwaarcommissie is door derden aan voorzieningsrechter gevraagd 

om de bouw stil te leggen.  

Zodra er nieuwe informatie is zullen wij u verder informeren. 

Bestuur ZOV. 
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