
 

 

 

 

 

VEGHEL 

Meijerijgaarde 23 
 

 

 
 

 
 

Winkelruimte gelegen midden in het centrum van Veghel met 

parkeergelegenheid in directe nabijheid.  

Nabij parkeerterrein (blauwe zone) en met een oppervlakte van ca. 

96 m². 

 

Huurprijs  : € 1.200,- per maand 

Vloeroppervlak : ca. 96 m²  



 

 

 

Winkelruimte gelegen midden in het centrum van Veghel. Nabij 

parkeerterrein en met een oppervlakte van ca. 96 m². 

 
Algemene kenmerken 

• Kadastraal:    Veghel G 2337 A11 

• Plaatselijk bekend:  Meijerijgaarde 23, 5461 KA Veghel 

• Vloeroppervlak:  ca. 96 m²  

 

Indeling 
 

Indeling 

Winkel- / commerciële ruimte met een oppervlakte van ca. 96 m² met pantry, koeling 

en separaat toilet. 

 

De bedrijfsruimte is ingedeeld als verkoop en voorbereidingsruimte en was in gebruik 

als slagerij.  

Het object beschikt over een personeelsingang, systeemplafond, betegelde vloeren, 

wanden en een vitrine. 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De als 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

• detailhandel tot een oppervlakte van maximaal 500 m² vvo per vestiging, 

uitsluitend op de begane grond, behoudens het bepaalde in sub b en c;  

• tevens detailhandel op de verdieping, uitsluitend: 

o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 

detailhandel op de verdieping'; 

o voor zover aanwezig ten tijde van de tervisielegging van het 

ontwerpbestemmingsplan; 

• ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - detailhandel 

> 500m²', tevens detailhandel groter dan 500 m² vvo per vestiging;  

• dienstverlening tot een oppervlakte van maximaal 250 m² vvo per vestiging;  

• horeca van categorie 1a uitsluitend op de begane grond; 

• ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1b', horeca van categorie 

1b uitsluitend op de begane grond;  

• tevens horeca op de verdieping, uitsluitend: 

o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca op 

de verdieping';  

o voor zover aanwezig ten tijde van de tervisielegging van het 

ontwerpbestemmingsplan; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.VE01ac000000BP2011-VG02/r_NL.IMRO.0860.VE01ac000000BP2011-VG02_2.4.html


 

 

 

• maatschappelijke voorzieningen;  

• kantoor uitsluitend op de verdieping; 

• ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang', een onderdoorgang; 

• ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', is wonen niet toegestaan; 

• wonen in woningen in de vorm van: 

o maximaal één woning; of  

o maximaal twee gestapelde woningen uitgezonderd op de eerste 

bouwlaag; 

per bouwperceel, met dien verstande dat ten tijde van de tervisielegging van het 

ontwerpplan het aantal woningen meer bedraagt, dat aantal als maximum geldt; 

met de daarbij behorende: 

• tuinen, erven en terreinen; 

• (gebouwde) parkeervoorzieningen; 

• groenvoorzieningen; 

• voorzieningen van algemeen nut; 

• wegen, straten en paden; 

• waterlopen en waterpartijen; 

• waterhuishoudkundige voorzieningen; 

• werken, geen bouwwerken zijnde zoals de aanleg van verhardingen ten 

behoeve van paden (waaronder brandgangen), in- en uitritten, terrassen en de 

aanleg van siertuin en/of gazon, alsmede parkeerplaatsen. 

Het bestemmingsplan in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Locatie 

Het object is gelegen aan de Meijerijgaarde in het centrum van Veghel in de directe 

nabijheid van een diversiteit aan winkels en dienstverlenende bedrijven. 

Het winkelcentrum van Veghel heeft recentelijk een metamorfose met onder andere 

nieuwe bestrating en straatmeubilair ondergaan. 

In de nabijheid volop parkeergelegenheid (onbetaald) en op loopafstand van het 

busstation. 

 

Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid per auto is goed. De belangrijkste uitgangswegen zijn snelweg 

A50 (Eindhoven - Nijmegen) en provinciale weg N279 (’s-Hertogenbosch - 

Helmond). 



 

 

 

Huurvoorwaarden 

• Huurprijs:  € 1.200,- per maand 

• Nutskosten:  De kosten voor water en elektra wordt op naam van 

huurder aangesloten. 

• Huurtermijn:  In overleg 

• Huurbetaling:  Per maand vooruit. 

• Zekerheidsstelling: Middels bankgarantie of waarborgsom ter grootte van  

drie maanden huur en BTW. 

• Huurovereenkomst: Op basis van het model van de Raad voor Onroerende 

zaken (ROZ). 

• BTW:   Indien huurder niet aan het 90 % criterium voldoet met 

betrekking tot het aandeel belaste prestaties, zal er van 

rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde 

verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale 

huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd 

dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt 

gecompenseerd. 

• Aanvaarding:  In overleg. 

 

Vrijblijvende aanbieding 

Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch 

onvolkomenheden in voorkomen dan kan de huurder daaraan geen rechten ontlenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Kadastrale gegevens 

 

 



 

 

 

Bestemmingsplan 
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Regio  



 

 

 

 

Gemeente Meierijstad 

Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel gefuseerd 

tot één nieuwe gemeente: Gemeente Meierijstad. Dit maakt de gemeente in 

oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant.  

De gemeente met circa 80.000 inwoners, is gelegen aan de Zuid-Willemsvaart te 

midden van de steden 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen en Helmond. De 

belangrijkste verbindingswegen van en naar Meierijstad zijn de autosnelweg A50, en 

de provinciale weg N279 ('s-Hertogenbosch-Helmond). De kernen binnen de nieuwe 

gemeente zijn tevens ook verbonden door een stelsel van fietspaden, en er zijn 

frequente busverbindingen. De dichtstbijzijnde treinstations zijn gelegen in 

Eindhoven, Oss en ’s Hertogenbosch. 

Ongeveer de helft van de gemeente Meierijstad behoort tot het Nationaal 

Landschap Het Groene Woud. Het landschap wordt gevormd door het agrarische 

populierenlandschap, bossen en moerassen, waaronder het Wijboschbroek, Eerdse 

Bergen en De Geelders. 

Daarnaast beschikt de gemeente over een sterk ontwikkeld industriegebied waarop in 

de laatste jaren vele nieuwe bedrijven zich vestigden en bestaande bedrijven zich 

uitbreidden. Er zijn goede verbindingen via weg en water. De industriële centra 

vormen de basis voor de ontwikkeling van de stad en zijn goed voor een ruime 

werkgelegenheid.  

Veghel 

Veghel grenst aan en is gedeeltelijk gelegen in een toeristisch-recreatief 

ontwikkelingsgebied. Ten westen van Veghel ligt, tussen Veghel en Schijndel, een 

natuurkerngebied. Ten westen van Erp ligt een waterwingebied. In Veghel wordt de 

komende jaren hard gewerkt aan de natuur. Er worden onder meer poelen gegraven, 

faunatunnels aangelegd en natuurgebiedjes uitgebreid om de natuur in Veghel te 

behouden of te ontwikkelen.  

Veghel heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een zeer sterk 

werkgelegenheidscentrum in Noordoost-Brabant. Daarnaast beschikt Veghel over een 

ruim voorzieningenniveau op het terrein van voortgezet onderwijs, gezondheidszorg, 

sport en recreatie en detailhandel. De ligging van Veghel en zijn goede verbindingen 

via weg en water met vele belangrijke industriële centra vormen de basis voor de 

ontwikkeling van Veghel tot op heden en de mogelijkheden daartoe voor de 

toekomst. De gemeente beschikt over uitstekend gelegen industrieterreinen waarop in 

de laatste jaren vele nieuwe bedrijven zich vestigden en bestaande bedrijven zich 

uitbreidden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Groene_Woud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijboschbroek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerdse_Bergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerdse_Bergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geelders


 

 

 

 

De belangrijkste sectoren voor de werkgelegenheid zijn de voedingsindustrie in de 

meest algemene zin van het woord, handel en industrie en de dienstverlenende sector. 

De gunstige ligging van Veghel heeft ertoe geleid 

dat er zich diverse grotere transportbedrijven en 

groothandelsbedrijven hebben gevestigd, zoals 

Van den Bosch, Kuehne & Nagel, Sligro, Jumbo, 

Maison Van den Boer en Hutten Exclusieve 

Catering. 

Bovendien beschikt Veghel over een 

passantenhaven voor watersportbeoefenaars.  

De haven grenst direct aan het levendige centrum van Veghel  

Onderwijs 

Er zijn 15 basisscholen in de gemeente. Het Fioretti College biedt VMBO en 

praktijkonderwijs aan. Verder is er het Zwijsen College voor HAVO VWO en 

Gymnasium. ROC de Leijgraaf heeft beroepsgerichte opleidingen. 

Sport 

Op het gebied van sport zijn er heel veel mogelijkheden, onder andere voetbal, 

korfbal, hockey, tennis, judo en paardensport. Verder zijn er een overdekt zwembad, 

en openlucht zwembad en diverse sportcomplexen.  

Culturele instellingen 

CHV de Noordkade: culturele bedrijven en ondernemers gaan door met mixen en 

mengen. Cultuur met food, bedrijfsleven met kunst, ouderen met jongeren. Maar ook 

werk en vrije tijd worden samen gebracht op deze unieke locatie. Laat je inspireren 

door dit bijzondere stukje Veghel. Onder andere 

aanwezig op de Noordkade: 

 

- MIK Pieter Brueghel verzorgt een breed scala aan 

lessen, workshops, langlopende en korte cursussen 

voor kinderen, jongeren en volwassenen op het 

gebied van muziek, dans, theater, musical, 

kunstbeschouwing en beeldende kunst. Daarnaast 

is MIK zeer actief in het onderwijs met educatieve 

projecten en verzorgt o.a. kunstpresentaties en 

exposities. 

 

- Service Bioscoop INDUSTRY is een bijzondere bioscoop op een unieke locatie in 

Veghel. Het is een bioscoop met een hoge kwaliteit aan service. 



 

 

 

 

- SIEMei is hét museum dat de industriële en ambachtelijke erfgoed uit de Brabantse 

Meijerij in leven houdt. Het herbergt een schat aan authentieke artikelen die te 

bewonderen zijn in de voormalige CHV-gebouwen aan de Noordkade nabij de 

passantenhaven van Veghel. Fraai gerestaureerde trekkers, landbouw- en 

werktuigmachines en huishoudelijke apparaten vertellen het verhaal van de 

technische ontwikkelingen in het verleden. 

 

-  De Compagnie, diep geworteld in het kunst(be)leven van Veghel. Met een groep 

enthousiaste vrijwilligers is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het organiseren van 

exposities, lezingen, concerten, manifestaties, vernieuwende en confronterende 

kunstproducties en festivals. 

 

- P’rooflokaal op de monumentale 

Wiebenga Graansilo aan de 

Noordkade in Veghel. Er zijn vijf 

sferen gecreëerd waar je heerlijk 

kunt eten en loungen in een 

industriële setting op 32 meter 

hoogte met een prachtig uitzicht over 

Veghel en omstreken. 

 

- Cultureel centrum De Blauwe Kei 

biedt u ieder jaar een 

theaterprogramma.  

 

 

 

 

 

 

 


