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Fieter Vreedenlein
: l-lb,riS
Pieter Vreedeplein, rust, Íuimte en roulette

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.
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ShandI den Os,
HooÍd Vastgoed The Sting
'De retailers in de buuÍr gàan nu

Hoofd Marketing relail & leisure
BouwÍonds MAB OntwikkeliDg CVC in Den Haag
'De Tilburtse winkeliers hadden behoeíie
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delland - in de TilbuIEse Heuvelslraal. Maar die winkel was al lanS
le klein. we wilder schaalvergroting - maar konden maar geen 8e

''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

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

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
pervlak van 2600 m: en Satrrn - een zusje van Media Markt - heeft
4500 m:. Dai soo( olpervlakten voor retail had Tilburg nog niet. Het
biedl ondernemers ook de kans kostenefficiënt le we.krn. Een klei, ,
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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."

en horeca ziio geveíi8d. Straks komen er aan de,f
kant van de HeuvelstÍaat terrassen en gaan eL,/'
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combinatie van

all€maal activileiren plaacvinden. Alles b,
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