


WAT GAAN WE VANDAAG DOEN ?

Doel
Opgave aanscherpen: We verkennen op welke manier een 
nieuwe supermarkt op het voormalige kassencomplex kan 
worden gerealiseerd.

Wat kunt u betekenen?
De supermarkt biedt kansen voor de levendigheid van het 
centrum van Fijnaart en de ontmoetingsfunctie. Samen met u 
willen we kijken naar de KANSEN en OPGAVEN voor de 
ontwikkeling van een supermarkt op deze locatie.

Wat willen we van u weten?
- Waar moeten we rekening mee houden?
- Welke kansen ziet u?
- Wat verontrust u?



PROCES

Centrumvisie Ontwikkelingsvisie Ontwerpfase

Centrumvisie (tot december 2021): 
Breedgedragen visie die door de gemeenteraad is vastgesteld in 
december 2021.

Ontwikkelingsvisie (januari 2022 – juli 2023):
Intentieovereenkomst mei 2022 om de haalbaarheid te onderzoeken van 
de verplaatsing van de supermarkt Jumbo naar het centrum van Fijnaart.

Ontwerpfase (eventueel september 2023 - ?):
Indien de ontwikkelingsvisie haalbaar blijkt, wordt de samenwerking 
voortgezet in de uitwerking van een concreet centrumplan.



KADER = CENTRUMVISIE FIJNAART

Centrumvisie Ontwikkelingsvisie Ontwerpfase



Openbare ruimte als anker

Supermarkt aan de landschapszijde

2 trekkers



Intentieovereenkomst

Gemeente Moerdijk
Rialto Vastgoed
Green Real Estate
Jumbo Supermarkten

Mei 2022

Centrumvisie Ontwikkelingsvisie Ontwerp



Planning Ontwikkelingsvisie

Week 43 – week 47
Analyses en 
oplossingsrichtingen

• Participatie 1 (november 2022)
Opgave aanscherpen

• Startbijeenkomst omgeving
- Inloopavond
- Informeren opgave

• Ophalen wensen en ideeën
- Opgeven klankbordgroep

• Doel: Opgave aanscherpen

Week 48 – week 4
Schetsvarianten en 
conceptbepaling

• Participatie 2 (februari 2023)
Varianten voorleggen aan klankbordgroep

• Varianten
- Informeren oplossingsrichtingen

• Meedenken
- oplossingsvarianten afwegen d.m.v. 
interactieve sessie

• Doel: Oplossingsrichting bepalen

Week 5 – week 15
Uitwerking

• Participatie 3 (2e helft maart 2023)
• Stedenbouwkundig plan voorleggen dorp

• Stedenbouwkundig plan
- presentatie concept stedenbouwkundig 
plan

• Ruimte voor vragen en opmerkingen

• Doel: informeren en aanscherpen plan t.b.v. 
oplevering

Centrumvisie Ontwikkelingsvisie Ontwerp

Streven is Raadsbesluit in juli 2023 over de haalbaarheid 
van de verplaatsing van de supermarkt Jumbo naar het 

centrum van Fijnaart.



Participatie ronde 1: Inloopavond 
Omwonenden en belanghebbenden

Geef het aan op het paneel!



Verkeersvisie
In relatie tot de ontwikkeling van een supermarkt op de kop van de Voorstraat –
Molenstraat onderzoekt de gemeente de realisatie van een autoluw Dijkplein. De 
doorgaande route Molenstraat-Kadedijk wordt hierbij opgewaardeerd naar een 
autovrije zone met een hoge verblijfskwaliteit. Het verkeerskundig onderzoek is gericht 
op de verkeerskundige gevolgen van dit plan.

Centrumvisie Ontwikkelingsvisie Ontwerp

Doe mee en vul de enquête in! 
Help ons bij het in beeld brengen 
van verkeerskundige kansen en 
aandachtspunten. Vul daarom deze 
enquête in:

https://new.maptionnaire.com/q/
92p7vc64n977

https://new.maptionnaire.com/q/92p7vc64n977


Verder met ons meedenken?
Dat kan!

•Klankbordgroep
•Enquête verkeersvisie

Kijk op:
www.moerdijk.nl/centrumplan-fijnaart


