
Het is de bedoeling dat er op deze locatie een uitbreiding komt van Seacon Logistics. De

grootte van de hal, bestemd voor de op- en overslag, is bij Seacon nog punt van

discussie. „Wij verwachten over pakweg zes weken meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het is voor ons in elk geval een zogeheten triple A-locatie”, aldus de directie van

Seacon.

Als het vergunningstraject voorspoedig verloopt dat zou begin volgend jaar begonnen

kunnen worden met de aanleg van de nieuwe hal en kantoorruimte.

TPOG in nog met de gemeente Peel en Maas in onderhandeling over de weg. De

ontwikkelaar wil het eigendom en beheer overdragen aan de gemeente.

Seacon heeft agrarisch perceel bij TracPort in
Peel en Maas op het oog
Gisteren om 14:01 door Frans Dreissen

Logistiek dienstverlener Seacon wil fors uitbreiden op een agrarisch perceel tussen
TrafficPort in Peel en Maas en bedrijventerrein Klaver4 in Venlo. Daarvoor moet eerst het
bestemmingsplan worden gewijzigd.

TrafficPort was ooit een combinatie van een vliegveld voor ultralichte vliegtuigen, een

bedrijventerrein en een verkeerseducatiecentrum, gelegen aan de A67 Eindhoven-

Venlo. Sinds 2019 is het gesloten voor alle vliegverkeer. Er zijn nu diverse

transportbedrijven gehuisvest. De voormalige verkeerstoren doet dienst als kantoor

voor de logistieke bedrijven.

Na de herinrichting is een perceel van 6,5 hectare overgebleven met een agrarische

bestemming. Op verzoek van ontwikkelaar en eigenaar TPOG BV is de gemeente Peel en

Maas nu begonnen met een traject om er een bedrijfsmatige bestemming op te leggen.

 Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen

Kijkje in een distributiecentrum van Seacon in Peel en Maas.
Afbeelding: De Limburger
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