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LINGEWAARD
Gemeente Lingewaard is een groene gemeente en ligt  
tussen Arnhem en Nijmegen. Lingewaard bestaat uit de 
stad Huissen en de dorpen Gendt, Bemmel, Angeren, 
Doornenburg, Haalderen en Ressen. De drie grootste  
kernen zijn Huissen, Bemmel en Gendt.

VERZORGINGSGEBIEDEN
• Huissen, Bemmel en Gendt hebben een bovenlokaal  
 verzorgingsgebied. De overige kernen worden bediend  
 door één van deze drie kernen.

DE KERNEN HEBBEN EIGEN “TREKKERS”, T.W.
BEMMEL (BOODSCHAPPENFUNCTIE):
• Speciaalzaken
• Hema
• Vier supermarkten

GENDT (BOODSCHAPPENFUNCTIE)
• Speciaalzaken
• Twee supermarkten
   
HUISSEN (BOODSCHAPPENFUNCTIE PLUS, 
VANWEGE HORECA)
• Speciaalzaken
• Hema
• Action
• Één supermarkt.
 
OVERIGE TREKKERS
Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden.Voor meer informatie kijk op:

https://www.kvk.nl/tools-en-platformen/locatiescan/
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/innovatie/project/locatiescan

Aantal inwoners per kern voor de  gemeente Lingewaard.

Jaartal               2017                  2018    2019                  2020                  2021

Huissen              18.996   19.215                19.320                 19.440   19.660

Bemmel              12.495                12.430                12.406                 12.341   12.356

Gendt                             7211       7236                 7231                  7246                 7291

Angeren               2677      2674                 2667    2697                 2704

Doornenburg              2729      2729                 2754                 2754                 2744

Haalderen              2014      2033                 2034                 2049      2048

Ressen                             110      119      120      134      134

Loo                6       6       6       6       6

Totaal                46.238                 46.436   46.538   46.661    46.943
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GENDT
Gendt is een gemoedelijk dorp in de gemeente  
Lingewaard. Gendt kenmerkt zich door de mooie ligging 
aan de Waal met daaromheen goede fiets- en wandel 
mogelijkheden. De aanwezigheid van campings verhoogt 
het toerisme in de omgeving. Wil je een terrasje pakken 
of winkelen in de speciaalzaken, dan zit je goed in Gendt.
 

EVENEMENTEN
• Kersenfeest
• Kermis

BEREIKBAARHEID
Gendt is goed bereikbaar met de auto via de A15 en 
839. En heeft goede busverbindingen met Arnhem en  
Nijmegen. Daarnaast heeft Gendt voldoende gratis  
parkeermogelijkheden in en om het centrum.

CONCURRENTIE VAN GENDT
• De centra van Huissen en Bemmel
• winkelcentrum Kronenburg 

WAAROM VESTIGEN IN GENDT?
• Omdat Gendt een gezellig dorp is met ruim 7.000  
 inwoners.
• Omdat Gendt sinds 2001 één van de kernen is van de  
 Gemeente Lingewaard.
• Omdat Gendt een mooi fiets- en wandelgebied is.
• Omdat Gendt een dijk van een wijf heeft.

Gendt en haar omgeving is in beweging en nog lang niet 
uitgegroeid! 

Hierdoor is het een dorp die de moeite waard is om je als 
ondernemer te vestigen.Voor meer informatie kijk op:

www.gekopgendt.nl



AANTAL INWONERS GENDT IN 2021: 7291
Gemiddeld inkomen per inwoner in Gendt is €22.800 
(Nederland is € 36.000)
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GENDT

0-15 jaar 

15-25 jaar

25-45 jaar

45-65 jaar

65+ jaar 

1798
1059

884

1379
2171

VOORZIENINGEN
Gendt kent 45 consumentgerichte voorzieningen (excl. 
leegstand) De centra die onderdeel zijn van de Vita-
liteitsbenchmark Gelderland kennen gemiddeld 119  
consumentgerichte voorzieningen (excl. leegstand).

REGIOPOSITIE
binnen 20 kilometer zijn onder andere de grotere 
centrumgebieden van Wijchen, Nijmegen, Kleef,  
Emmerick en Arnhem gelegen. Binnen 40 kilome-
ter van Huissen zijn ook de grotere centra van onder  
andere Ede, Wageningen en Uden gelegen.

DEMOGRAFIE                GENDT           PROVINCIE
             GELDERLAND

Bevolkingsprognose       -3%                4%

Vergrijzing               22%               20%

Besteedbaar inkomen    44.100                   42.000

Aandeel studenten         3%                 4%
  
Consumenten                 270.800                 156.800 
binnen bereik                  direct                     direct
                                         1.356.70                1.250.147
                                          indirect                  indirect

Gendt kent 2% leegstand.
In de centra, onderdeel van de Vitaliteitsbenchmark 
Gelderland is de leegstand gemiddeld 10%.

BEHOEFTE OPVULLING LEEGSTAND
Om het winkelaanbod aantrekkelijk te houden is er in 
Gendt behoefte aan:
• Viswinkel
• Jeans kleding
• Delicatessen / kaaswinkel
• Juwelier
• Horeca

INWONERS NAAR LEEFTIJD
In Gendt is een regionale detailhandelsvisie en een  
gemeentelijke centrumvisie vastgesteld. Er is een  
ondernemersvereniging voor het centrum plus een over-
legorgaan tussen gemeente, vastgoed en ondernemers 
(Stichting Centrummanagement Lingewaard). Ook is de 
verordening reclamebelasting voor centrumontwikkeling 
van kracht in Gendt.

 
DIVERSITEIT VAN HET AANBOD       GEVOELIGHEID INTERNETBESTEDINGEN    FILIALISERINGSGRAAD

Recreatief     Niet recreatief            Internetgevoelig         Niet internetgevoelig         Filialen     Zelfstandige ondernemers

   33%                           67%                                 7%                                    93%                           29%                         71%

  45%*                           55%*                              8% *                                  92%*                        30%*                       70%*



WAT BIEDEN WIJ?
• Persoonlijke begeleiding in je zoektocht naar een pand 
 Eventueel hulp bij bemiddeling;
• Ondernemen vanuit een prachtig centrum;
• Een enthousiaste ondernemersvereniging met een  
 goede samenwerking met Centrummanagement  
 Lingewaard (Gemeente, Ondernemers en Vastgoed- 
 eigenaren);

WILT U MEER INFORMATIE KIJK DAN OOK 
EENS OP
1. Bestedingscijfers Hoeveel geld geeft een Nederlan-
der gemiddeld uit aan bepaalde artikelen en via welke  
kanalen?

• Detailhandel: www.retailinsiders.nl
• Horeca: www.khn.nl/website/inspiratie/cijfers/horeca
• Overige branche: www.ondernemersplein.nl/branches.

Hier vind je per branche een aantal cijfers en contactgege-
vens van brancheorganisaties. Deze organisaties hebben 
vaak meer specifieke cijfers over de branche in huis. Ook 
een aantal banken publiceert branchecijfers:

• https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/
• https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/ 
 uw-sector/
• https://insights.abnamro.nl/category/sectoren/

2. Kooporiëntatie Waar komen bestedingen terecht?  
In de eigen woonplaats of daarbuiten? Hoeveel koopkracht 
trekt een plaats aan van buiten? Om deze kooporiëntatie 
(binding, toevloeiing en afvloeiing) in beeld te brengen, 
wordt regelmatig koopstromenonderzoek gedaan. Vaak in 
regionaal verband.

• Regio Arnhem-Nijmegen (2016) 
 http://www.koopstromen.nl

3. Toerisme Buitenlandse bezoekers kunnen een belang-
rijke (extra) inkomstenstroom opleveren

• https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/48/trendrap 
 port-toerisme-recreatie-en-vrije-tijd-2019
• https://www.nbtc.nl/nl/home/kennis-data/cijfers.htm
• https://www.recron.nl/cijfers

Voor meer informatie kijk op:l

https://ondernemersplein.kvk.nl/branche-informatie/
https://www.rabobank.nl/kennis/cijfers-en-trends-sectoren

https://www.retailinsiders.nl
https://www.khn.nl/nieuws/cijfers-onderzoek

www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/secto-

ren-en-trends/alle-sectoren/index.html
https://koopstromen.nl

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/48/trendrapport-toe-
risme-recreatie-en-vrije-tijd-2019

https://www.nbtc.nl/nl/site/kennisbank/cijfers-statistieken.htm
https://www.hiswarecron.nl/actueel/cijfers-en-feiten

Interesse of wilt u meer informatie 
neem dan contact op met:

Lidia van Ingen, centrummanager Lingewaard
lidia.stadsmanager@gmail.com 

0650874748
www.lingewaard.nl
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