
 
Geachte leden van de gemeenteraad Midden-Groningen, 
 
Vanavond in de raadscommissie spreekt u over de situatie Welkoop Hoogezand. Graag willen wij als 
eigenaar van Winkelpark Hoogezand van de gelegenheid gebruik maken om u te informeren. Helaas 
kunnen wij vanwege andere verplichtingen niet aanwezig zijn. In overleg met uw griffier mogen wij u 
op deze manier informeren. 
 
Enkele dagen na de brand van 10 juni 2017 hebben wij contact gezocht met de Welkoop-organisatie 
en geïnformeerd dat wij op Winkelpark Hoogezand de mogelijkheid hadden (overigens nog steeds 
hebben) om een tijdelijke winkel van circa 1.000 m² in het pand Hazenleger 1 en 3 (naast de 
vestiging van Beterbed) te realiseren. Tevens hebben wij aangeven dat in gezamenlijkheid op 
Winkelpark Hoogezand een nieuwe definitieve vestiging kan worden ontwikkeld en gebouwd. 
Welkoop heeft destijds aangegeven op de huidige locatie te kijken naar een tijdelijke huisvesting en 
zich te willen richten op herbouw op de huidige locatie. Helaas heeft men van ons aanbod geen 
gebruik gemaakt. 
 
Toen onlangs in de media naar voren kwam dat Welkoop door de gemeente is gewezen op de 
mogelijkheid tot vestiging op het Rengerspark hebben wij wederom wij contact gezocht met 
Welkoop helaas zonder in contact te komen of te worden teruggebeld/gemaild. Mogelijk dat 

Welkoop vanwege de andere geboden mogelijkheden en de wens om op de huidige locatie te 
vestigen zij geen of onvoldoende aandacht heeft geschonken aan Winkelpark Hoogezand. 
Vanzelfsprekend gaan wij graag met Welkoop in gesprek. 
 
Zoals u allen weet zijn wij al jaren in overleg met de gemeente voor versterking van Winkelpark 
Hoogezand en nu ook weer betrokken in het platform detailhandel Midden-Groningen voor het 
meedenken in nieuw detailhandelsbeleid. Wij waren dan ook onaangenaam verrast dat uit de 
brieven van Agrifirm (toegevoegd aan de agenda van deze raadscommissie) naar voren kwam dat de 
gemeente Welkoop de mogelijkheid heeft geboden om zich op Rengerspark te vestigen terwijl het 
bestemmingsplan detailhandel niet toestaat. In de brief van/namens het College van 11 april jl aan 
de leden van de raad wordt bovenaan bladzijde 2 aangegeven dat de gemeente nog steeds de 
oplossingsrichtingen; vestiging elders in de gemeente of integratie in het woningbouwgebied 
voorstaat. Dit staat haaks op de uitgesproken wens en beleid van de gemeente om deze vormen van 
de detailhandel te clusteren op Winkelpark Hoogezand. In het overleg platform detailhandel Midden 
Groningen van afgelopen maandag 6 mei hebben alle betrokken vertegenwoordigers van de diverse 
winkelgebieden hun ongeloof hierover uitgesproken. 
 
In de brieven van Agrifirm wordt gesteld dat Welkoop zich niet zal vestigen op Rengerspark en 
Hoogezand zal verlaten als zij niet mag terugkeren op de locatie Houtmanstraat. Winkelpark 
Hoogezand is binnen de gemeente Midden Groningen juist de locatie om Welkoop te faciliteren, 
waarbij Welkoop kan profiteren van de aantrekkingskracht van de andere winkels. Wij willen u als 
Raad dan ook vragen zich sterk te maken voor de komst van Welkoop naar Winkelpark Hoogezand. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunnen wij u helaas op dit moment door verplichtingen elders geen 
antwoord geven. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om uw vragen in een persoonlijk gesprek dan wel 
per e-mail te beantwoorden. Graag zien wij uw reactie/vragen tegemoet (telefoon 0598-857010 of 
per e-mail m.mol@visservastgoed.nl). 
 
Wij danken u voor uw aandacht.      
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