
Wolvega werkt samen aan
herwaardering van winkelcentrum

De gemeente Weststellingwerf werkt samen met 
ondernemers en inwoners aan een compact en 
aantrekkelijk winkelcentrum in Wolvega. Daarvoor wordt 
een plan opgesteld dat antwoord geeft op de vraag: hoe 
moet het centrum van Wolvega eruitzien?

Dit is de eerste nieuwsbrief over het project Centrum- 
ontwikkeling Wolvega,  daarom is deze zowel 
digitaal als op papier te lezen. In de toekomst 
versturen we deze nieuwsbrief alleen digitaal.

“De afgelopen twee jaar hebben we 
gebruikt om de samenwerking
binnen het centrum te versterken. 
Een samenwerking tussen
winkeliers, horeca, dienstverlening, 
vastgoed en de gemeente. Die
samenwerking verloopt steeds beter. 
Dit is belangrijk omdat we alleen door 
samen te werken het beste resultaat 
kunnen behalen. Daarnaast hebben 
we onderzoeken laten uitvoeren naar 
het huidige bezoekgedrag en de 
mening van de consument over het 
centrum van Wolvega. Dit heeft veel 
input opgeleverd die we gebruiken 
voor het opstellen van de centrum-
visie. In deze nieuwsbrief leest u hier 
meer over.
 
Ik kijk uit naar de verdere
samenwerking en de plannen die
geschreven gaan worden. Mocht je 
daar input voor hebben, laat het ons 
dan vooral weten. Want samen met 
jou willen we komen tot een compact 
en aantrekkelijk winkelgebied in 
Wolvega dat weer klaar is voor de 
nabije toekomst.”
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Wil je op de hoogte blijven van de 
voortgang en de ontwikkelingen van 
centrumontwikkeling Wolvega? Meld 
je dan aan voor de digitale nieuwsbrief. 
Ga hiervoor naar weststellingwerf.nl/ 
centrumontwikkelingwolvega of scan 
de QR-code.



Woensdagavond 1 juli presenteerde winkeliersvereniging 
WOW voor bijna 70 WOW-leden, overige winkeliers en 
andere betrokkenen bij het winkelcentrum in Wolvega de 
verschillende consumentenonderzoeken die in maart 2020 
zijn uitgevoerd als input voor het opstellen van een centrum-
visie.

De belangrijkste conclusies van bezoekers en inwoners 
over het winkelcentrum Wolvega: de klant kiest vaker dan 
gemiddeld voor de kwaliteit van de supermarkten en 
overige winkels in Wolvega ten opzichte van andere 
gemeenten. De  goede parkeergelegenheid en bereikbaar- 
heid zijn echte pluspunten, maar de langgerekte winkelstraat 
mist gezelligheid en sfeer.

Meer informatie over het onderzoek  is te lezen op 
weststellingwerf.nl/centrumontwikkelingwolvega.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen 
over het project Centrumontwikkeling 
Wolvega?

Neem dan contact op met projectleider 
Remko Bak van de gemeente 
Weststellingwerf:

Telefoonnummer: 14 0561
E-mail: centrum@weststellingwerf.nl

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
om op de hoogte te blijven van het  
project Centrumontwikkeling Wolvega.

Maak kennis met...
adviesbureau BRO

Ruimtelijk adviesbureau BRO coördineert de nieuwe 
centrumvisie en de uitvoeringsprogramma’s die daarbij 
horen. Robin van Lieshout (adviseur retail & smart cities) en  
Geri  Wijnen (adviseur retail & stedelijke ontwikkeling) vormen  
de kern van het BRO-projectteam. Daarnaast zijn 
ondersteunende adviseurs vanuit BRO, onder andere op 
juridisch gebied en op gebied van stedenbouw, betrokken bij 
het project Centrumontwikkeling.

Robin van Lieshout: ‘‘Voor BRO is een goede samenwerking 
met lokale betrokkenen heel belangrijk. Daarom roepen wij 
alle betrokkenen van Wolvega centrum op om de komende 
periode actief mee te denken over de toekomst van het winkel-
centrum. Hiervoor organiseren we vanaf september meerdere 
bijeenkomsten. Via de volgende (digitale) nieuwsbrieven 
ontvang je hierover meer informatie.’’

Vanaf nu kan iedere bezoeker Weststellingwerf online 
ontdekken! Meer dan 40 winkeliers en horecaondernemers 
geven een enthousiast inkijkje in hun bedrijf. Daarnaast vind 
je op de website alles over recreëren, wonen en werken in 
Weststellingwerf.

Nieuwsgierig? Neem dan snel een kijkje op 
stiekmtrots.nl. Wil je als ondernemer ook graag een 
plekje op deze website?  Je kunt je hiervoor via de 
website aanmelden.

Uitkomsten onderzoek
inwoners en bezoekers

Website Stiekm Trots live!

weststellingwerf.nl/centrumontwikkelingwolvega


