
   

   

 

 

 

 

 

Hoogezand, 21 maart 2019 

 

 

Geachte heren Bargboer, Nijsingh en Visser, 

 

Onlangs hebben we gesproken over het uitwerken van twee opties voor de vestiging van Welkoop. 

De eerste is het inpassen van Welkoop in het toekomstige woongebied, de tweede is de vestiging 

van Welkoop op het Rengerspark. In deze brief gaan we kort in op de voor- en nadelen van beide 

scenario’s. 

 

In de onlangs vastgestelde Woonvisie Midden-Groningen is de ambitie opgenomen om de entree van 

Hoogezand en de zone langs het Winschoterdiep te transformeren. Dit gebied moet uitgroeien tot 

een visitekaartje voor Hoogezand met een uitstraling die allure heeft. De zone met nu nog 

bedrijfsgebouwen, waaronder de gemeentewerf en de brandweerkazerne, heeft de potentie voor 

een mooie stadsboulevard met woon- en recreatiemogelijkheden aan het water.  

 

Hierdoor is nieuwbouw van de afgebrande Welkoop nu onderwerp van gesprek. Welkoop hecht aan 

de locatie, onder meer vanwege de oriëntatie van het klantenbestand op de noordkant van 

Hoogezand. Dit maakt mede dat een vijftal andere locaties is afgewezen. Bij de afgewezen plekken 

zit ook het Winkelpark, een locatie die volgens het gemeentelijke detailhandelsbeleid het meest 

wenselijk is. Er blijven nu twee opties over.  

 

Inpassing in woongebied 

Door Welkoop in te passen in de woonvisie en daarmee het toekomstige woongebied gaat een 

belangrijke wens van de Welkoop in vervulling: de huidige locatie blijft intact. Uit het 

koopstromenonderzoek van Welkoop blijkt dat dit gunstig is. Nadelen zijn er ook. Zo zal het 

verkeer, zowel van klanten als van de bevoorrading,  door de woonwijk blijven rijden. Er zijn geen 

uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst en ook het vinden van een oplossing voor het parkeren 

wordt een puzzel. Nu is de vestiging van detailhandel in de plint iets wat in een stedelijke 

omgeving veelvuldig gebeurt. De combinatie kan ingepast worden, waarbij de visuele nadruk op de 

woonfunctie wordt gericht.   

 

Verplaatsing naar het Rengerspark 

Een mogelijke verplaatsing van Welkoop naar het Rengerspark lijkt recht te doen aan het 

koopstromenonderzoek van de Welkoop met vestiging aan de noordzijde van Hoogezand. De 

bereikbaarheid van Welkoop verbetert sterk, vanwege positionering tussen de Rijksweg en de A7. 

Ook zal het gebied met de vestiging van McDonalds qua bezoekersaantallen een stevige impuls 

krijgen. Andere voordelen zijn de mogelijkheden tot uitbreiding, het makkelijk kunnen opvangen 

van de parkeervraag en meer zichtbaarheid. Ook kan het pand daar qua kleuren een echte  

Welkoop-uitstraling krijgen terwijl in stedelijk gebied een meer ingetogen ontwerp passend is.  



   

   

   

   

   

 

 

Aan de hand van ontwerpschetsen die gaan over de inpassing in het woongebied geven we een 

perspectief weer van de mogelijkheden in het woongebied. Inpassing op het Rengerspark is zowel 

ruimtelijk als verkeerskundig minder complex en laat meer ruimte voor wensen ten aanzien van de 

uitstraling.  

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

Tom Rustebiel  
Strategisch Adviseur Economische Zaken 

 

 

 

 


