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§ KwÀrtÀÀlnÀsazireoverinteg!Àl€sebieilsontwiL}elins

Pieter Vreedeplein, rust, Íuimte en roulette

Hoofd Marketing relail & leisure
BouwÍonds MAB OntwikkeliDg CVC in Den Haag

'De Tilburtse winkeliers hadden behoeíie
aar schaalveÍgÍoting'

\',

'Wii/àrcnrl2< idJr rp, onzewrr\e' deee\relherrnBin "l".

. meei.dezeï\pSr rEon\Srooirét rrJl Dàr \eeÍl olc de Eele8rnheid
\ seeeven d le label. re k nnen roFrFl en op rl e iro1r. 

' 
Jd1 -cldelve'

\ s or .s r" aoen Ool sr. le. rrrelleur berÍeÍr: we hebber ee, d ae

\ .oo I sàndpie..r,ries. E.ore " die s e, ekke ,. .lle. heeÍr rneFr r'o.

\ lume 8ekÍe8en \ ii z n hFel"r8.olrelr mp, oe wI lel. 111'lLu18
biedl ondernemers ook de kans kostenefficiënt le we.krn. Een klei, ,

Fieter Vreedenlein

-

: l-lb,riS

ln het hart van de stad
Rustig woren, succesvol \reïken, gezellig wiít€1€r en
eindeloos uitaaan, alles bij elkaar en nog midilen i]l het
stadscentÍum ook... Het kan. Dat bewijst hct o angs
aeopende proj€ct aan het PieteÍ Vreedeplefu in Tilburg.
Gèbruilèrs èn ontwikkéldrs vèrtèllèn.

Retaiter ':''
ShandI den Os,

HooÍd Vastgoed The Sting
'De retailers in de buuÍr gàan nu

delland - in de TilbuIEse Heuvelslraal. Maar die winkel was al lanS
le klein. we wilder schaalvergroting - maar konden maar geen 8e

schikle locatie vindeD iD Tilburg. Toen we de plannen voor het Pieler
Vreedeplein onder og€n kregen, leek ons dat een uilgelezen kans. We
hebbeD nu bruto 2600 mr waarvan 2000 m: winkeloppervlak. Daar

''Voor we mer dit project begonnen, hebben we goed gekeker naar \ii
zaken alsr war is er al in de slad. wàar is hehoene aan - èn hoe t
vlechl ie dal ,r1lemaa1 in elkaarl Er was duidelijk een behoefte aan
schaalvergrotinS. Consumenten wlnkelen nu eenmaal graag in een
groot pand m€t €ën bepaalde sÍeeÍ. DaaÍom ziin er nu twintig winkels
die allemaal erg Erool zijD: The Sling heelt hier biivoorbeeld een op l
pervlak van 2600 m: en Satrrn - een zusje van Media Markt - heeft
4500 m:. Dai soo( olpervlakten voor retail had Tilburg nog niet. Het

,rlume gekÍegen. Wij ziin heel ers conrenr met de winkel. ln rilburS

. reel Te. dp $ rlrrel oorr Soed re . ndFn - en F i( Boede prr.p"r8p

.lÈEerheid oroe É EeboLs. Or o1s leel /rin /aken gevesr.Bd

\ dl. zJÍd e1 SàrL, i ler i( eer ' orple"r 1 ÉL\ ddnbod voo- dp

\ TlburB,-'o1,rnerl. He, 58'dppr8ddrde'npul,dieh.rplcin
\ heeÍ' BekreSer oo\ /iir Jirser\rrs lFe op de o n8e!.r.9. l

\ de Heuvelstraat ziin retaile.s nu ook hun panden aan het we wrlden geen nronocLrlruuÍ vàn urr""n ,-, *,nr."rt. /
Dd.ror s er ook bewu J pp 

' 
ulSr"nstrrcre op8eno /

dee'vandetrinlers-d, izénJ,ie,rrnrF ïere, -;"",' ;" ;:;; 7
Vrp"aesr'ddr F e- sds eercL hel C t) Centre eer don,.e e. "d.- /
8"Fsr.8e. ouoe p.ssdg.. Dic . Bes'oopr t n s. h.oben 1i" ", * ' jnoo . I r\1. Íurrrlelrk oxlwerp neeÍBezcr DdaÍdoor i. er nu een /
ÉoeoF w."elqprk'n8 ru,,p1 lpr olpiIpnilpl**.'.,' O"/
w.nkel.Iràr vàr TilbL'E-v.aJFPiFrFr Ve.dè{ràr, Vàrr /

t"r1'e,ke1. ,uier er 8evel, woÍden opSel nà pr. con.pp.
\ ren eesiiz.Ad Fn /dkp1 vp'bou{d. OD dre mdnrer wrl

\ I€n a.dere retailers de concurÍentieslàg mer het aan

\ bod op hel Pieter vreedeplein aangaan. Dar koml

\. de srad Tilburs alleen maar ten soede."
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won

meI. mer een Brore bios oop en een rami y Cnrarain /
menr cenre. wàafln een Lac no een bowl,nsbadn /
en horeca ziio geveíi8d. Straks komen er aan de,f '
kant van de HeuvelstÍaat terrassen en gaan eL,/'
all€maal activileiren plaacvinden. Alles b, f
elkaaÍ heeÍt het een erE leuke íeer. De:,

combinatie van ondernemerr vrnden her Beslar8d en ,,/

. dasen àl 82.000 ,u
1)Tp' t**v*t ,z

u1


