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De winkelgebieden waar de aanpak van Streetwise actief is, zijn aangewezen door de deelnemende
gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld. De aanpak wordt
regionaal gecoördineerd door Stadsregio Parkstad Limburg. Dit heeft als meerwaarde dat de aanpak
direct gerelateerd is aan de uitgangspunten van de Retailstructuurvisie Parkstad Limburg en de
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Retailontwikkelingen en ‘best practices’ in
gemeenten worden bovendien op regionaal niveau met elkaar gedeeld. In combinatie met de
praktijkervaringen en ervaringscijfers voortvloeiend uit de Streetwise-aanpak, vormt dit waardevolle
input voor de (door)ontwikkeling van beleid.
De functie van de ‘ogen en oren’ in een winkelgebied maakt dat we er tevens in slagen de kiemen
van nieuw ondernemerschap op te sporen. Veruit de meeste aanwas van potentiële ondernemers
werd doorverwezen via andere ondernemers. In gemiddeld 8,6 maanden werden zij klaargestoomd
voor vestiging in een winkelgebied. In dit begeleidingstraject zijn alle facetten van de voorbereiding
opgenomen: het ondernemingsplan en financieel plan, de vestigingslocatie en huurvoorwaarden,
de financieringsmogelijkheden, en de eventuele vergunningaanvragen.
Naast deze praktische zaken is met name het vertrouwen en de medewerking van alle stakeholders
in een winkelgebied van belang. Zo hebben we bij gemeenten extra lenigheid mogen ervaren bij
ondermeer lastig in te kaderen mengformules en financieringen via crowdfunding; twee fenomenen
die in de toekomst alleen maar meer zullen voorkomen. Vastgoedpartijen zijn bereid gebleken water
bij de wijn te doen wanneer een goed voorbereide huurkandidaat zich meldt, en investeren dikwijls
mee in de faciliteiten die het pand nodig heeft. Dit jaar werd bovendien een behoorlijk aandeel van
de investeringen bancair gefinancierd, ruim veertig procent van het totaal. Een teken van vertrouwen
in deze ondernemers én in onze winkelgebieden.
Dat vertrouwen is gegrond.
Er zijn dit jaar 150 individuele on-dernemers begeleid, goed voor 103 ondernemingen. Daarvan zijn
er nog 16 in begeleiding voor een start in 2018. Van het resterende aantal hebben 28 ondernemingen
het begeleidingstraject succesvol afgerond. Dit betekent een startpercentage van ruim 32 procent.
Dit gaat gepaard met gezamenlijk bijna 1,7 miljoen euro aan initiële investeringen door de
ondernemers. Zij staan overigens niet in hun eentje met veel passie in de zaak, maar leveren ook nog
voor 149 personeelsleden werkgelegenheid op. Deze 28 ondernemingen vormen een duurzame en
kwalitatieve invulling voor 4.866 vierkante meter winkeloppervlak binnen de Parkstedelijke
winkelclusters. Daarvan bestond bijna de helft uit cruciale (zicht)locaties of plekken met langdurige
leegstand.

ESPRESSO BAR AROMA
Saroleastraat 71, Heerlen
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Welkom in de evaluatie van onze werkzaamheden in 2017 in de winkelgebieden van Parkstad
Limburg. Het feit dat u deze tekst voor zich heeft, betekent dat ook u betrokkenheid voelt bij de
toekomst van onze winkelgebieden. In deze evaluatie geven we een overzicht van de ontwikkelingen
in het afgelopen jaar.

Inzetten op kwalitatieve en duurzame invullingen heeft een cumulatief effect op het
investeringsklimaat, de werkgelegenheid en de aantrekkingskracht van de winkelgebieden in de
regio. De resultaten van 2017 staan niet op zichzelf. De regionaal gecoördineerde Streetwise-aanpak
kende in de loop van 2015-2016 steeds meer deelnemende gemeenten. Dit heeft tot op heden
geleid tot een totale start van 59 ondernemingen, bijna 3,7 miljoen euro aan investeringen,
werkgelegenheid voor 290 mensen en ruim 10.000 vierkante meter ingevuld winkeloppervlak.
Bovendien is sinds de start van onze aanpak in 2014 is het slagingspercentage ieder jaar gestegen.
Van de ondernemers die zijn gestart in 2016 is zelfs 95,7% een jaar later nog steeds actief. Zij zijn de
ambassadeurs en inspirators voor nieuwe ondernemers, brengen kleur in de winkelgebieden én in
deze evaluatie.

LA CUBANITA

We wensen u veel leesplezier toe!

Honigmannstraat 29, Heerlen
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JANSEN&JANSSEN COFFEE&MORE

F.L.Y. CONCEPTSTORE

Dr. Poelsstraat 15, Heerlen

Oranje Nassaustraat 5A, Heerlen
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Aanwas van ondernemers

CAFE FUERTE REAL
Geleenstraat 10, Heerlen

Woonachtig in gemeente
1.Venray

1.Weert

2.Roermond

Dautzenbergstraat 25, Heerlen
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5,8%

4,85%

4,85%

1,9%

ACCOUNTANT

DEEMS

STARTERSCENTRUM

10,7%

CENTRUMORGANISATIE

9.Simpelveld
4.Gulpen - Wittem

BIJEENKOMST

20.Kerkrade
3.Maastricht
6.Voerendaal
3.Valkenburg

29,1%

MEDIA

4.Sittard-Geleen
12.Landgraaf
5.Schinnen
4.Buitenland
12.Brunssum
63.Heerlen

VASTGOEDEIGENAAR

GEMEENTE

1.Onderbanken

40,8%

MAKELAAR

Een overgrote meerderheid van de personen
die hun onderneming in Parkstad willen
vestigen zijn woonachtig in de regio. Er bestaat
zelfs een sterk verband tussen de woongemeente
en het willen starten in het winkelgebied binnen
die gemeente. Gemiddeld woont 58 procent van
de ondernemers in de gemeente waar zij hun
onderneming wensen te vestigen. Uitschieter is
Kerkrade-centrum, waar maar liefst 87,5 procent
van de potentiële ondernemers woonachtig is in
gemeente Kerkrade.

ANDERE ONDERNEMER

Doorverwezen vanuit

1%

1%
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Inkomenspositie

Type ondernemingen
Startend			71,8%
Uitbreiding 		
4,9%
Loondienst
27,3%

Verplaatser:
vanuit periferie		
binnen winkelcluster

Ondernemer
40,7%
Schuldsanering
1,3%

Hoewel ruim 40 procent van degenen die zich in een
winkelgebied willen vestigen reeds ondernemer zijn, betreft
het in de meeste gevallen van de begeleidingstrajecten een
startende onderneming. Een opmerkelijke nieuwe
ontwikkeling is dat een aantal ondernemingen na één tot
twee jaar al toe is aan uitbreiding met een vestiging in
Parkstad of zelfs binnen het eigen winkelgebied. Minder
dan een kwart betreft verplaatsers. Wanneer dit vanuit een
perifere winkellocatie gebeurt richting één van de
kernwinkelgebieden bevordert dit uiteraard de gewenste
‘indikking’ of compactisering van de winkelclusters. Maar
ook een verhuizing binnen een winkelgebied kan positief zijn
wanneer een onderneming uit zijn jas groeit en een grotere
winkelruimte betrekt, of daar waar het concept meer
aanvullend is aan de omliggende retail of horeca.

WIA 2,7%
Student 6%

WW 10%

Bijstand
12%

De plannen om te gaan ondernemen in een
winkelgebied worden niet geboren uit noodzaak.
Velen zijn bereid hun loondienstverband te
beëindigen om hun passie te volgen of waren al
ondernemer, al dan niet in een winkelgebied. De
ondernemingsplannen komen voort uit passie voor
een product of ambacht, en de overtuiging dat het
beter kan.

SLIJTERIJ VINITOR
Kerkplein 64, Voerendaal
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12,6%
10,7%

STUDIO MEKI
Furenthela 11, Voerendaal
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CORIO TRAVEL

FRIS EN FRUITIG

Oranje Nassaustraat 3, Heerlen

Bautscherweg 21B, Heerlen
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23,3%

Resultaten

Branches:

Begeleidingstraject

Horeca/dag
Horeca/avond
Dienstverlening
Kleding, mode en textiel

18,4%

28 ondernemingen hebben het begeleidingstraject met succes afgerond. Het
traject van intakegesprek naar opening duurde gemiddeld 8,6 maanden. Naast
de 42 ondernemers heeft dit voor 149 personeelsleden werkgelegenheid
opgeleverd.

17,5%

Vanaf de start van de regionaal gecoördineerde aanpak in totaal:

Educatie en vrije tijd
Food

12,6%

Mengformule
Persoonlijke verzorging

59 Ondernemingen

290 Personeelsleden

7,8%

Wonen en inrichting
Maatschappelijk

Soort vestiging en m2 wvo		

Consumentenelektronica

Regulier: 16x				1.916
Zichtlocatie: 2x				1.023
Rotte plek: 7x				1.263
Verplaatsing vanuit periferie: 1x		
225
Verplaatsing binnen winkelcluster: 2x
439

7,8%

De aanwas voor de horecabranche bestaat uit ruim 40 procent van
het totaal. Meest in trek is de winkelondersteunende, aan
winkeltijden gebonden daghoreca. Goed gepositioneerd binnen
het winkelgebied kan dit een versterkende functie hebben in de
uistraling en de verblijfssfeer. De toename van (dag)horeca in een
winkelgebied betreft een internationale tendens, die gevoed wordt
door de veranderde verwachtingen die de consument heeft van een
winkelgebied (Zie ook: ‘Eten is het nieuwe shoppen’. Retailtrends,
jan. 2016). Nieuwe ondernemingen spelen in op deze behoefte met
horecaconcepten die niet het traditionele broodje kaas serveren,
maar zich toespitsen op een specifiek product. Bijzonder is dat de
financiers in de regio bereid zijn deze nieuwe horecaondernemingen
een lening te verstrekken. Dit wijkt af van de algemene
terughoudendheid onder bancaire instellingen die het hoge
landelijke uitvalpercentage onder starters in de horeca als een groot
risico beschouwen (60% stopt na één jaar, bron: ING Economisch
Bureau).

totale m2 wvo

5,8%

Totaal: 28 bedrijfspanden 4.866 ingevulde m2 wvo
Vanaf de regionaal gecoördineerde aanpak in totaal: 10.568 m2 wvo

2,9%

1,9%

1%

1%

ABBY LEMPERS BLOEMSIERKUNST
Niersprinkstraat 10, Kerkrade
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De vierkante meters winkelvloeroppervlak betreft de oppervlakte
in de winkelplint op straatniveau, dus exclusief de niet vanuit de
winkelstraat zichtbare souterrains of bovenverdiepingen die bijv.
als opslagruimte worden gebruikt. ‘Regulier’ zal voor zich spreken.
‘Zichtlocatie’ betreft winkelpanden op prominente (hoek)locaties
of bij de entree van het winkelgebied. De benaming ‘rotte plek’ is
wellicht niet zo aangenaam maar dekt wel de lading. Het betreft
locaties die meer dan drie jaar leegstand hebben gekend. Deze
structurele leegstand kan allerlei neveneffecten veroorzaken zoals
verloedering, vandalisme en een verpauperde uitstraling van de
winkelstraat. Dit maakt het nog lastiger om nieuwe
ondernemingen te interesseren. Wanneer dit echter lukt worden de
negatieve effecten ongedaan gemaakt en kunnen dergelijke
plekken juist aantrekkingskracht uitoefenen op nieuwe ondernemers
die zich in de nabijheid willen vestigen. ‘Verplaatsing vanuit
periferie’ is niet altijd haalbaar vanwege lopende
huurovereenkomsten, eigendomssituaties of de huurprijsverschillen
binnen en buiten de winkelclusters. ‘Verplaatsing binnen
winkelcluster’ betreft ondernemingen die zich in een groter
winkelpand hebben gevestigd en zich qua uitstraling en aanbod
hebben kunnen verbeteren. Door te verplaatsen is bovendien netto
meer winkelvloeroppevlak ingevuld.

PIMMM’S
Markt 27, Kerkrade

Huurprijsontwikkeling
Grootte Winkelpand

Vraaghuur per m2/jaar

Huurkorting per m2/jaar-jaar 1

Huurkorting per m2/jaar-jaar 2

50 - 100 m2 wvo

€ 174		

-14%

		

-11%

100 - 200 m2 wvo

€ 151		

-21%			

-11%

200 + m2 wvo

€ 102		

-31%			

-17%

De genoemde cijfers zijn gemiddelden. Hier kunnen geen rechten aan
ontleend worden, noch kunnen hier huurprijzen of huurkortingen van
individuele panden van afgeleid worden. De gemiddelden zijn in
oppervlakte uitgesplitst in drie categorieën om recht te doen aan de
verschillen in vierkante meterprijzen tussen kleine en grote winkelpanden.
De huurkortingen laten zien dat verhuurders bereid zijn van de vraaghuur
af te wijken. Onderliggende redenen zijn het vertrouwen in het
begeleidingstraject en de slagingskansen van de ondernemer, de reguliere
huurovereenkomsten die worden gesloten (geen leegstandsbeheer of
gebruikersovereenkomsten), en de opbouw naar een marktconforme
huurprijs binnen één tot twee jaar.

WEEGELS HOORBELEVING
Hoofdstraat 21, Kerkrade
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BOSTEN SEAFOOD

GUAPA GRANDE

Honigmannstraat 39-41, Heerlen

Sibeliuspassage 4, Kerkrade
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Investeringen

Slagingspercentage

								
Eigen inbreng		
Achtergestelde lening
Financier		
Overige			

€ 803.500
€ 98.000
€ 678.000
€ 87.500

Totale investeringen

€ 1.667.000

95,7%

88,9%
88,2%

Kerkstraat 16A, Landgraaf (Waubach)
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2016

De gemiddelde uitval onder startende ondernemers in Nederland
ligt op dertig procent na één jaar. Binnen de retail en horeca liggen
deze cijfers echter significant hoger. De helft van starters in de
detailhandel houdt het minder dan een jaar vol. In de horeca stopt
zelfs 60 procent na jaar 1 (Bron: ING Economisch Bureau).
In de regio Parkstad gaan we tegen de stroom in. Sinds 2014 wordt
binnen de aanpak van Streetwise een begeleidingstraject
uitgevoerd dat ondernemers goed voorbereid laat starten in een
winkelgebied. Deze begeleiding is continue ontwikkeling,
evenals de ieder jaar toenemende aanwas van ondernemers. Dat
dit kansrijke ondernemingen oplevert die zich succesvol vestigen in
een winkelgebied, is inmiddels meetbaar. De ondernemingen die
zich vestigen zijn duurzaam van karakter, dat wil zeggen dat zij zich
voor de lange termijn committeren. Ieder opvolgend jaar waarin
ondernemers zijn gestart
is het slagingspercentage hoger door in te
zetten op ondernemers die kwaliteit, vernieuwing en economische
meerwaarde toevoegen aan een winkelgebied.

-

DE KEUKEN BARONES

2015

Startjaar

De totale investeringen betreft de gezamenlijke investering van de
28 ondernemingen die in 2017 zijn gestart. Gemiddeld gaat het dus
om zo’n 60.000 euro per onderneming. Dit betreft initiële investeringen die nodig zijn om met de onderneming te starten. Hierin zijn
niet opgenomen de investeringen die later in de bedrijfsvoering
worden gedaan, en ook niet de aanpassingen of verbeteringen die
een vastgoedeigenaar voor zijn of haar rekening neemt. Ondernemers hebben met name geïnvesteerd uit eigen middelen, meestal
aangevuld met een bancaire financiering. Dit geeft enerzijds aan dat
de ondernemers zelf kunnen en willen investeren en dus met eigen
middelen risico durven lopen. Anderzijds past dit binnen de ontwikkeling dat banken bij voorkeur niet 100 procent van het investeringsbedrag financieren, maar ondernemers stimuleren diverse bronnen
van financiering aan te boren.

2014

Vanaf de regionaal gecoördineerde aanpak in totaal: € 3.667.450

RUDY’S
Markt 1, Landgraaf (Schaesberg)
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Trends & Ontwikkelingen
De comeback van lokaal ondernemerschap

1

Ketenformules die winkelgebieden in de afgelopen decennia
steeds eenvormiger en voorspelbaar maakten, legden de
afgelopen jaren massaal het loodje. De binnenstad draait niet
langer alleen om kopen, maar om beleven. Lokale ondernemers
zijn de ‘couleur locale’ van het winkelgebied en geven
winkelstraten weer smoel. De binnenstad wordt een warm bad
voor de bezoeker dankzij ondernemers die met een glimlach in
de zaak staan, hun producten kennen en extra moeite doen voor
de klant.

Toename daghoreca

2

Online én offline
Het einde van de winkelstraat door de opkomst van internetverkopen?
Niet echt. Er kan juist een wisselwerking ontstaan tussen on- en offline
wanneer de ondernemer dit goed aanpakt. De consument heeft immers
meer vertrouwen in een webshop mét een fysieke winkel. Bovendien
fungeert de winkel als een plek waar afgehaald en geretourneerd kan
worden. De ondernemer heeft in de winkel contact met de klant, krijgt
feedback op producten en service en kan persoonlijk adviseren. De
trend van grote webwinkels met fysieke verkooppunten zet ook door
onder lokale ondernemers die eerst online starten om daarna een winkel
te openen, of via instagram en facebook hun winkelvoorraad online
aanbieden.

3

Door de veranderende samenstelling van huishoudens en
minder traditionele leefpatronen, eet en leeft de consument op
verschillende plekken en tijdstippen. Ook in de winkelstraten
wordt dit zichtbaar door de toename van daghoreca. Door meer
eetmomenten en eten onderweg wordt gebruik gemaakt van
snelle (afhaal- of bezorg)maaltijden, maar dan wel lekker, puur
en liefst lokaal. De ondernemer speelt hierop in door het
aanbieden van biologische streekproducten, speciale koffie of
gezonde (vaak zelf samen te stellen) maaltijden. Steeds meer
startende ondernemers zien de behoefte van de consument
toenemen aan rustpunten en ontmoetingsplekken in de
winkelstraat.

HOTEL RESTAURANT BRONSHEIM
Kerkstraat 5, Brunssum
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PETERS KEUKENWERELD
Kouvenderstraat 97, Hoensbroek
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CIAO MIMI

PUCK WONEN EN LIFESTYLE

Oranje Nassaustraat 31-33, Heerlen

Geleenstraat 43, Heerlen
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Dunya Market

Akerstraat 22, Heerlen

La Cubanita

Honigmannstraat 29, Heerlen

Khun Kaew Authentiek Thai
Oranje Nassaustraat 25, Heerlen
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Schnitzelbar

Akerstraat 10, Heerlen

The Health Company
Akerstraat 15, Heerlen

Miss Poppy’s Tattoo Parlour
Oranje Nassaustraat 14, Heerlen

Sushi Matcha

Oranje Nassaustraat 15, Heerlen

De Feestwinkel Heerlen

Dautzenbergstraat 30A, Heerlen

Fresco Pastabar

Pancratiusstraat 6, Heerlen

Glenny’s

Sweet Corner

Orlandopassage 6, Kerkrade

Hoofdstraat 12B, Kerkrade

Stichting Spelend Kind

Pure Health & Beauty

Einderstraat 15, Kerkrade

RACHEL’S

Niersprinkstraat 21, Kerkrade

Hoofdstraat 10J, Kerkrade

Jeflorist

Hoofdstraat 67A, Landgraaf (Schaesberg)

Kindermode Kerkrade
Hoofdstraat 7, Kerkrade

Chocolaterie Bruns

Sibeliuspassage 13, Kerkrade

Effe Pauze

Hoofdstraat 83, Landgraaf (Schaesberg)
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VITA

Hoogstraat 30, Landgraaf (Nieuwenhagen)

Savvy Stitches

Kouvenderstraat 46, Hoensbroek

MCP Nederland

Hoogstraat 30, Landgraaf (Nieuwenhagen)

Poco Loco

Kerkstraat 290, Brunssum

Fietstempel

Willemstraat 23, Heerlen

D’R AOWE KINO
Doctor Nolensstraat 9, Bocholtz
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YUGO MENSWEAR
Dautzenbergstraat 26, Heerlen

Winkels vertrekken,
dat gebeurt overal.
Er komen winkels bij,
dat gebeurt niet overal.
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