
Gebiedsvisie centrum MH/SD
Ruimtelijk-functionele analyse (ophaalfase)



Inhoud

• Doel gebiedsvisie

• Analyse: huidige situatie + kansen/bedreigingen

o Observatie (ruimtelijke analyse)

o Trends (toekomstig ‘haalbaar’ programma?) 

o Concurrentiepositie (per type bezoeker/bezoekdoel)

• Dialoog: wat voor centrum willen we zijn?



Doel: herijking gebiedsvisie



Doel: herijking gebiedsvisie

• Toekomstbestendig centrum/winkelgebied: 
wat zoekt de bezoeker? (boodschappen, beleving, 
groen, kunst, ontmoeten/verblijven, gemak, etc.)

• Diekhuus: wat nodig ter versterking centrumfunctie? 
(levendigheid, verbindende factor, functie plein, etc.)

• Omliggende gebieden/functies ter versterking centrum?
(weekmarkt, bibliotheek, schoolgebouw)



Context: parallelle vraagstukken

o Herstructurering Spuiplein

o Mogelijke verhuizing bibliotheek

o Maatregelen VCP macro

o Woningbouwlocaties/-prognose



Inhoud

• Doel gebiedsvisie

• Analyse: huidige situatie + kansen/bedreigingen

o Observatie (ruimtelijke analyse)

o Trends (toekomstig ‘haalbaar’ programma?) 

o Concurrentiepositie (per type bezoeker/bezoekdoel)

• Dialoog: wat voor centrum willen we zijn?



Observatie (ruimtelijke analyse)



Uniek centrumgebied! Bijzondere groene 
promenade

Eenzijdig winkelaanbod: 
kwetsbaar of kwaliteit?



Lopend langs alle 
winkels (op en neer)Even uitrusten 

(en mensen kijken)
Snel wat halen 
met de fiets !

Leuk om spontaan een praatje 
te maken met bekenden

Vroem!



Fietsen? Auto!



Knip!? Verblijven aan het 
water populairSfeervol decor!



Knip!?
Verblijven? 



Sfeervolle uitstraling in beide 
historische sleuteldorpen!

Veel mooie verhalen!



Maar wel grote contrasten 
in centrum-uitstraling!

Gevoeligheden tussen 
tweelingdorpen!?



Veelzijdig centrum (oost en west, boven en onder, voor- en achter…)

Terras aan parkeerplein “Zou er boven wat te doen zijn?”



Negatieve spiraal leegstand voorkomen! Te huur



Hoe houden we het centrum relevant en aantrekkelijk?



Inhoud

• Doel gebiedsvisie

• Analyse: huidige situatie + kansen/bedreigingen

✓Observatie (ruimtelijke analyse)

o Trends (toekomstig ‘haalbaar’ programma?) 

o Concurrentiepositie (per type bezoeker/bezoekdoel)

• Dialoog: wat voor centrum willen we zijn?



Meer bestedingen online…



…betekent minder winkels



Middensegment niet onderscheidend



Ontwikkeling vkp 2015-2021 centrum 



Ontwikkeling wvo 2015-2021 
Centrum en overig MHSD



Invloed corona?





Dorp/wijkcentrum: structuurbepalende 
functie supermarkten



Bovenlokaal centrum: compleet spectrum 
bezoekmotieven
• Beschikbaar/te maken?



Horeca: piek bereikt?



Horeca/leisure: sfeer en beleving!



‘Overige’ centrumfuncties belangrijker



Conclusie toekomstig 
centrumprogramma

• -10% à -20% minder winkels
• Veel lokale/zelfstandige 

modewinkels positief, maar 
kwetsbaar (opvolging)

• Formulebank detailhandel: 
Action ontbreekt in centrum

• Horeca kansrijk, mits 
onderscheidend (locatie!)

• Diensten minder, ambachten meer
• Cultuur: verbindende functie (m.n. 

bibliotheek)



Inhoud

• Doel gebiedsvisie

• Analyse: huidige situatie + kansen/bedreigingen

✓Observatie (ruimtelijke analyse)

✓Trends (toekomstig ‘haalbaar’ programma?) 

o Concurrentiepositie (per type bezoeker/bezoekdoel)

• Dialoog: wat voor centrum willen we zijn?



Concurrentiepositie

• Bezoekmotief
• Iets nodig hebben 

(doelgericht)
• Recreatief verblijf 

(vrije tijd)

• Reisbereidheid
• Directe omgeving 

(lokaal)
• Verder weg 

(regionaal)



Context: vraagzijde 

Inwoners (cijfers gemeente) 2015 2020 2021

Goeree-Overflakkee 48.200 50.059 50.592

Woonplaats 
Middelharnis/Sommelsdijk 14.246 14.675 14.814

• Nu: ca. 50.600 inwoners op het eiland, 
ca. 14.800 in de dubbelkern MH/SD

• Bevolkingsprognose Goeree-Overflakkee 
na 2030: vergrijzing, en krimp?

• Woningbouwprogramma (over 5-10 jaar):
829 woningen = circa 1.900 extra inwoners



Context: vraagzijde 

Inwoners (cijfers gemeente) 2015 2020 2021

Goeree-Overflakkee 48.200 50.059 50.592

Woonplaats 
Middelharnis/Sommelsdijk 14.246 14.675 14.814

• Nu: ca. 50.600 inwoners op het eiland, 
ca. 14.800 in de dubbelkern MH/SD

• Bevolkingsprognose Goeree-Overflakkee 
na 2030: krimp en vergrijzing

• Woningbouwprogramma (over 5-10 jaar):
829 woningen = circa 1.900 extra inwoners



Concurrentiepositie

• Bezoekmotief
• Iets nodig hebben 

(doelgericht)
• Recreatief verblijf 

(vrije tijd)

• Herkomst
• Directe omgeving 

(eigen kern MH/SD)
• Verder weg (eiland)
• Gasten (toeristisch)



Aanbod 
kern MH/SD

• Veel (zelfstandig en 
lokaal) mode-aanbod 
in het centrum

• Supermarktaanbod 
(+Action) verspreid 
gelegen

• 15% leegstand in het 
centrum





Maar: meer dan alleen 
winkelen op d’n diek! Even rustig zitten

Eerst een ijsje!





Concurrentie-analyse kern

• Doelgericht
• Concurrentie solitaire winkels/voorzieningen (groter 

aanbod, gemak)
• Maar: centrum compleet bezoekdoel, dus leuker!

• Recreatief verblijf
• Gezelligste plek van het tweelingdorp, maar kan op 

onderdelen beter (Diekhuus, verkeer/parkeren)



Concurrentie-analyse eiland



Aanbod
gemeente



Action Blokker

vanHaren

ZeemanShoeby



Koopstromen

• Hét hoofdwinkelgebied van 
het eiland

• Grootste concurrent: online!

45%

6%

7%

2% 1%

3%









Concurrentie-analyse eiland

• Doelgericht
• Hét hoofdwinkelgebied van het eiland (veel ketens 

alleen hier + sterk lokaal mode-aanbod)

• Recreatief verblijf
• Winkelen..! (zie hierboven)

• Overig ‘verblijfsklimaat’ (op zichzelf) niet uniek



Concurrentie-analyse gasten



Concurrentie-analyse gasten

• Doelgericht
• Minimaal: ver weg van recreatieparken, wel toename gebruik 

boodschappensteiger

• Recreatief: waarom zou ik naar MH/SD gaan..? 
• Winkeldijk (mits leuk/groot genoeg aanbod)

• Historisch tweelingdorp? (VR-beleving 
streekmuseum)



Conclusie analyse

• Gemakkelijk winkelen op D’n Diek (en daarna een 
gezellig terrasje aan het water) belangrijkste troef…
…maar ook de grootste bedreiging!

• Verkeer/parkeren knelpunt voor verblijfsklimaat, maar 
wel belangrijk voor goed vestigingsklimaat

Uitdaging: kunnen we het ‘nuttige’ nog beter combineren 
met het ‘aangename’?



Inhoud

✓Doel gebiedsvisie

✓Analyse: huidige situatie + kansen/bedreigingen

• Observatie (ruimtelijke analyse)

• Trends (toekomstig ‘haalbaar’ programma?) 

• Concurrentiepositie (per type bezoeker/bezoekdoel)

• Dialoog: wat voor centrum willen we zijn?











Aan tafel!

Wat voor centrum willen 
we zijn in de toekomst?



Gebiedsvisie centrum MH/SD
Ruimtelijk-functionele analyse (ophaalfase)


