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Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelclusters 
gemeente Heerlen en omgeving1

Afbeelding 1. geeft de geografische ligging van de 
winkelclusters (concentratie- en balansgebieden) weer, 
die in de SVREZL zijn aangeduid. In de gemeente 
Heerlen betreffen dit Woonboulevard Heerlen, Heerlen-
Centrum, Hoensbroek-Centrum, Heerlerheide-Centrum, 
’t Loon, Douve Weien en Giessen-Bautsch / De Bautsch. 

1  Locatus peildatum: 5 september 2018, dit geldt voor alle tabellen waarbij 
data van Locatus zijn gebruikt.
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Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente 
Heerlen (bron: Locatus, bewerking: BRO, 
peildatum 5 september 2018)

In afbeelding 2 staan de cijfers betreffende de 
zogenaamde publieksgerichte voorzieningen, te weten: 
detailhandel, horeca/recreatie en diensten) opgenomen. 
Er is gekozen voor een viertal kolommen om de 
informatie zo expliciet mogelijk te maken. 

De eerste kolom ‘Ingevulde voorraad functie 
detailhandel’ geeft aan de omvang van de voorraad 
in het betreffende gebied ingevuld met de functie 
detailhandel.

De tweede kolom ‘Ingevulde voorraad overige functies 
(horeca/recreatie en diensten)’ geeft aan de omvang van 
de voorraad in het betreffende gebied ingevuld met deze 
‘overige’ functies.

De derde kolom ‘Leegstaande voorraad publieksgerichte 
voorzieningen’ geeft aan de omvang van leegstaande 
voorraad in het betreffende gebied. Het gaat hierbij om 
zowel detailhandel als horeca/recreatie en diensten.
De vierde kolom ‘Leegstaande voorraad in verhouding 
tot totale voorraad’ geeft aan de relatieve leegstand in 
het betreffende gebied ten opzichte van respectievelijk 
de voorraad in het winkelcluster en de voorraad in de 
gemeente.

Volgorde profielen SVREZL-winkelclusters gemeente 
Heerlen in deze rapportage:

Heerlen Centrum (vanaf pagina 7)
’t Loon (vanaf pagina 23)
Douve Weien (vanaf pagina 37)
Giessen-Bautsch / De Bautsch (vanaf pagina 51)
Woonboulevard (vanaf pagina 65)
Heerlerheide-Centrum (vanaf pagina 77)
Hoensbroek-Centrum (vanaf pagina 91)
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Heerlen-Centrum 
aangewezen als Regionaal centrum. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat één 
concentratiegebied (groen) en drie balansgebieden 
(geel). De primaire kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is groen. Uit deze winkelhiërarchie blijkt 
ook de positie van Heerlen-Centrum ten opzichte van 
de andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

HEERLEN CENTRUM
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B1 Winkelcluster Heerlen-centrum2

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Heerlen Centrum – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Heerlen Centrum bestaat op basis van 
de SVREZL-afbakening uit één concentratiegebied en 
drie balansgebieden (ten noorden, oosten en ten zuiden 
van het concentratiegebied). Heerlen Centrum vervult 
voor de Parkstad-regio primair een binnenstadfunctie, 
dat zich met name uit in een groot winkelaanbod in de 
niet-dagelijkse sector. Daarnaast is er een sterk aanbod 
wat betreft horeca en dienstverlening. Uit afbeelding 
1a is eveneens de spreiding van leegstand te zien; dit is 
uiteraard een momentopname.  

Wat betreft het dagelijks aanbod, dat voor het 
winkelcluster van secundair belang is en hierin met name 
een lokale functie vervult, is in het noordelijk gelegen 
balansgebied (Maankwartier) één supermarkt gevestigd. 
In de directe nabijheid van het winkelcluster Heerlen 

2  Locatus peildatum: 5 september 2018

Centrum is het winkelcluster ’t Loon gelegen, waarin 
eveneens één supermarkt is gelegen. In de nabijheid van 
Heerlen Centrum zijn nog twee solitaire supermarkten 
gelegen. 
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Heerlen-centrum – Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat de 
bevolkingsdichtheid het hoogst is direct rondom het 
SVREZL-winkelcluster (de gebieden die rood oplichten), 
met name direct ten westen en oosten van Heerlen 
Centrum. 
 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Locatus 
beschouwt elk gebied van vijf of meer aaneensluitende 
winkels als een winkelgebied. In afbeelding 2a is 
de Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven. De 
afbakening van Heerlen Centrum is in het databestand 
van Locatus ruimer dan het in de SVREZL aangewezen 
winkelcluster. Zo rekende Locatus het winkelcluster ’t 
Loon in 2010 nog bij Heerlen Centrum.  

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Heerlen-
centrum

B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Heerlen-centrum
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Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Heerlen Centrum 2010 – 2014 – 2018 
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de niet-dagelijkse 
sector is in de periode 2010-2018 afgenomen, zowel 
in aantal winkels als in winkelvloeroppervlak. In de 
dagelijkse sector is het aanbod sinds 2014 consistent.  
De leegstand in het centrum is 2018 ten opzichte van de 
vorige jaren afgenomen.

HEERLEN CENTRUM
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Heerlen Centrum, naar 
hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Heerlen Centrum opgenomen, verdeeld 
naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo 
detailhandel in het winkelcluster betreft 12% dagelijks 
winkelaanbod en 88% niet-dagelijks winkelaanbod. 
Wat betreft de niet-dagelijks sector, valt het ruime 
winkelvloeroppervlak in de branches ‘kleding en mode’ 
en ‘warenhuizen’ op, dat past bij de binnenstadfunctie 
die Heerlen Centrum voor de Parkstad-regio vervult. 
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B3 Functioneren Heerlen-centrum

Afbeelding 4a. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster  
Heerlen Centrum

In afbeelding 4a is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Heerlen Centrum. In dit 
verzorgingsgebied zijn, naast de supermarkt in het 
balansgebied (Maankwartier), nog drie solitaire 
supermarkten gevestigd.
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Afbeelding 4b. Indicatief verzorgingsgebied niet-
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Heerlen Centrum

In afbeelding 4b is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de niet-dagelijkse 
winkelvoorzieningen in het SVREZL-winkelcluster 
Heerlen Centrum. Heerlen Centrum heeft een 
verzorgende functie wat betreft niet-dagelijkse 
voorzieningen voor de hele regio, dit is deels te toe 
schrijven aan het modisch aanbod in het centrum van 
Heerlen. De gemeenten Brunssum en Heerlen behoren 
tot het zwaartepunt van het verzorgingsgebied.

Toelichting methodiek
Deze afbakeningen zijn tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de 
in de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. De 
verzorgingsgebieden uit de afbeeldingen 4a en 4b zeggen nog niets over 
de feitelijke aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakeningen 
zijn geprojecteerd op een 500x500 (in meter) raster, met als doel de 
achterliggende CBS-data te kunnen afleiden over onder meer inwoners, 
huishoudenssamenstelling en inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets 
van de (samenstelling van de) bevolking in het indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen. 

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster

"-;�� �� ... 
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
dagelijks verzorgingsgebied (bron: CBS) 

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

De bevolkingssamenstelling in het indicatief 
verzorgingsgebied (dagelijks aanbod) is redelijk 
evenwichtig. In vergelijking met het Parkstad-
gemiddelde is de bevolking in dit verzorgingsgebied 
iets jonger. Relatief gezien is er een fors aantal 
eenpersoonshuishoudens en juist een lager aantal 
huishoudens zonder kinderen en huishoudens met 
twee ouders. De demografische kenmerken van het 
indicatief verzorgingsgebied voor het niet-dagelijks 
aanbod in Heerlen-Centrum, zijn nu niet in afbeeldingen 
weergegeven. 

In het kader van het koopstromenonderzoek van 
de provincie Limburg (2019) zal onder andere een 
actualisatie van het indicatief verzorgingsgebied 
voor het niet-dagelijks aanbod in Heerlen-Centrum 
plaatsvinden, op grond waarvan ook de demografische 
kenmerken van dit verzorgingsgebied in kaart worden 
gebracht. 

HEERLEN CENTRUM
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Afbeelding 6a. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het winkelaanbod in het SVREZL-winkelcluster en 
buiten het SVREZL-cluster (alleen supermarktaanbod) is het resultaat van 
de vermenigvuldiging van het aanwezige winkelvloeroppervlak met de 
gemiddelde omzet per vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van 
het Koopstromenonderzoek 2011 hebben winkels in de regio Parkstad 
Limburg gemiddeld een lagere vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het 
landelijke gemiddelde. Daarom is er voor gekozen om een gemiddelde 
vloerproductiviteit op te nemen die in lijn is met het gemiddelde van de regio 
Parkstad Limburg.

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Heerlen Centrum

De afbakening van het SVREZL-cluster Heerlen Centrum 
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen, openbaarvervoer haltes en culturele 
voorzieningen.

Supermarkten buiten winkelcluster

Supermarkten binnen winkelcluster

Parkeren

Cultuur

Treinstation

Kerk

Bushalte
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B4 Achtergrond  

De binnenstad van Heerlen vervult de centrumfunctie 
niet alleen voor de gemeente zelf, maar voor heel 
Parkstad. De intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad 
Limburg (2009) benoemt de binnenstad dan ook als 
Parkstad City. 

Zoals bijna alle middelgrote binnensteden heeft ook 
Heerlen-centrum te maken met een veranderende rol 
en functie: van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Mede 
door de opkomst van internetwinkelen neemt de rol als 
koopstad af en vermengt zich meer met andere, meer 
recreatieve functies. Zo valt te constateren dat het 
aantal horecazaken de laatste jaren duidelijk toeneemt. 
Dat neemt niet weg dat de winkelfunctie nog steeds een 
belangrijke pijler is onder de binnenstad.

De gemeente Heerlen heeft deze verschuiving naar 
meer beleving en indikking van het commerciële 
gebied verwoord in het Bidbook Urban Heerlen (2016). 
Hierin is onder meer beschreven hoe veel overtollige 
winkel- en kantoormeters moeten verdwijnen en 
welke andere functies hiervoor terug komen in welk 
binnenstadskwartier. Zo is er meer aandacht voor de 
historie met het ontwikkelen van het Romeins kwartier 
rondom het Thermenmuseum (’urban heritage’). 
Daarnaast is er een sterkere nadruk op wonen in de 
binnenstad; meer centrumbewoners leiden tot meer 
levendigheid op alle uren van de dag. Een deel van de 
verdwijnende winkel- en kantoormeters transformeert 
daarom naar ‘urban living’. Het winkelgebied is ingedikt 
tot het kernwinkelgebied rond de Saroleastraat-
Promenade-Honigmannstraat plus enkele 
aanloopstraten in het gebied ‘urban experience’.

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN

B5 SWOT-analyse
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C  Programma

Binnenstadsfunctie (niet-dagelijkse artikelen)
Het SVREZL-cluster Heerlen-Centrum is aangewezen 
als regionaal centrum en vervult in de regio Parkstad 
als dusdanig een binnenstadfunctie: het is het 
belangrijkste multifunctionele winkelcluster in de regio. 
Er is een sterke mix van functies aanwezig: winkels, 
horeca, stedelijk wonen en dienstverlening. Vanuit het 
winkelperspectief gezien, uit de binnenstadfunctie zich 
met name door een groot winkelaanbod in de niet-
dagelijkse sector (o.a. modisch-recreatief). 
 
Dagelijkse artikelen 
Wat betreft het dagelijkse winkelaanbod is het indicatief 
verzorgingsgebied kleiner; dit gebied omvat de 
noordzijde van Heerlen-Centrum waaronder de wijken 
Zeswegen, GMS en MSP en heeft een totale omvang van 
13.790 inwoners. In dit verzorgingsgebied, waarin het 
SVREZL-balansgebied Maankwartier is gelegen, wonen 
relatief veel inwoners in de leeftijdscategorie van 25 tot 
44 jaar. Wat betreft de huishoudenssamenstelling valt 
het hoge aandeel eenpersoonshuishoudens op.  

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
wat betreft dagelijkse winkels ca. € 4 miljoen minder 
is dan de omzetclaim in het winkelcluster. Wat betreft 
het dagelijkse winkelaanbod kan dus geconstateerd 
dat er te weinig inwoners zijn (oftewel: deze inwoners 
genereren samen te weinig omzet) om alle huidige 
dagelijkse winkels in het winkelcluster levensvatbaar 
te laten zijn. De dagelijkse sector in Heerlen-Centrum 
staat in bedrijfseconomische zin onder druk. Dit wordt 
versterkt door de omzetclaim die de overige, buiten 
het SVREZL-cluster gelegen solitaire winkels in de 
dagelijkse sector nodig hebben om in economische zin 
te kunnen overleven. En ook deze zijn gelegen in het 
dagelijks verzorgingsgebied van Heerlen-Centrum. 
Kortom: in het verzorgingsgebied is sprake van een fors 
overaanbod aan winkels in het dagelijkse segment, dit 
betreft onder meer drie solitair gelegen supermarkten. 
Eventuele concurrentie van andere, nabijgelegen winkels 
en winkelclusters wordt dan nog buiten beschouwing 
gelaten. 

HEERLEN CENTRUM
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Bidbook Urban Heerlen
De opgaven in Heerlen-Centrum reiken verder dan 
alleen de winkelopgave. In dit Uitvoeringsprogramma 
Retail wordt ten aanzien van Heerlen-Centrum alleen de 
focus gelegd op de winkels. De uitvoering van de acties 
en maatregelen uit het ‘Bidboek Urban Heerlen’ zijn 
programmatisch leidend. In dit ‘Bidboek’ is het volgende 
ten aanzien van winkels opgenomen: 

1. Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels in 
het winkelcluster
 a. Aan het winkelcluster worden minimaal 20 

nieuwe winkelformules toegevoegd, waarvan 
10 nieuwe starters die het urban profiel uit 
het ‘Bidboek’ versterken. De gemeente zet 
de Stichting Streetwise in om dergelijk nieuw 
kwalitatief ondernemerschap te faciliteren. Dit 
kunnen winkels zijn, maar ook ondernemers die 
zich richten op dienstverlening en horeca. 

 b. Evenals in de SVREZL-winkelclusters 
Hoensbroek-Centrum, Heerlerheide 
en Giessen-Bautsch / De Bautsch is de 
gemeentelijke stimuleringsregeling ‘Ruimte 
voor Ondernemerschap’ ook van kracht in 
Heerlen-Centrum. Doel van deze regeling is 
om nieuwvestiging in, en verplaatsing naar het 
winkelcluster te ondersteunen.

2. Reductie van overtollige winkelmeters 
In het ‘Bidboek’ is de ambitie geformuleerd om 40% van 
de retailmeters in het centrum uit de markt te halen, 
waarvan in 2020 minimaal de helft is gerealiseerd (ca. 
20.000m²). In het winkelcluster Heerlen-Centrum is 
sprake van een overaanbod aan winkelmeters dat, ook 
bij het aantrekken van de economie nooit in zijn geheel 
zal kunnen verdwijnen zonder drastische ingrepen. 
Hier ligt een taak voor de overheid om de reductie 
van de overmatige winkelmeters geleidelijk te laten 
verlopen door middel van het compacter maken van 
het kernwinkelgebied. Via omgevingsvergunningen of 
wijziging van het bestemmingsplan wordt de verkleuring 
en transformatie buiten het concentratiegebied 
gefaciliteerd (van winkels naar nieuwe stedelijke 
invullingen). 
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster ‘t Loon aangewezen als 
Boodschappencentrum in een wijk. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster in de 
SVREZL is indicatief en omvat een balansgebied (geel). 
De kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie is geel. Uit 
deze winkelhiërarchie blijkt ook de positie van ‘t Loon 
ten opzichte van de andere winkelclusters in Parkstad. 
In deel B ‘Huidig Functioneren’ wordt de indicatieve 
gebiedsafbakening weergegeven en nader toegelicht.

‘T LOON
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B1 Winkelcluster ‘t Loon3

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster  
‘t Loon – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster ’t Loon heeft lang gefungeerd als 
een mengeling tussen een wijkwinkelcentrum en een 
stukje binnenstad met enkele grootschalige winkels. 
Na de verzakking en gedeeltelijke sloop (in 2011-2012) 
en herbouw is er veel leegstand ontstaan. De functie als 
wijkwinkelcentrum omvat in ieder geval één supermarkt. 
Deze ligt echter niet in de afbakening volgens de 
SVREZL. In welk deel van het huidige gebouw van ’t 
Loon het wijkwinkelcentrum uiteindelijk zal worden 
geconcentreerd, hangt af van de visie die de eigenaar en 
de gemeente daarover samen zullen moeten vormen, 
zoals in de Structuurvisie Heerlen 2035 is aangekondigd. 

Het winkelcluster ’t Loon bestaat op basis van de 
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen dit 
winkelcluster is één supermarkt gevestigd. 

3  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie
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Leegstand

SVREZL-concentratiegebied
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Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Het winkelcluster ’t Loon laat veel leegstand zien in het 
(huidige) SVREZL-balansgebied. Ook in het nabijgelegen 
Heerlen-Centrum is een ruime hoeveelheid leegstand 
te herkennen. Kijkend naar de dagelijkse sector is 
te zien dat er redelijk wat supermarkten in de buurt 
(het stadsdeel Heerlen-Stad) liggen, waaronder de 
supermarkt uit het SVREZL-balansgebied Heerlen-
Centrum (in Maankwartier).

Afbeelding 1b. Ligging winkelgebied ‘t Loon – 
Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid in Heerlen-Centrum en directe 
omgeving laat duidelijke pieken zien. In de rode plekken 
die oplichten in afbeelding 1b is sprake van een relatief 
hoge bevolkingsdichtheid. Dat is ook in de directe 
omgeving van winkelcluster ’t Loon aan de orde. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
‘t Loon 

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Locatus 
beschouwt elk gebied van vijf of meer aaneensluitende 
winkels als een winkelgebied. In afbeelding 2a is 
de Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven. De 
afbakening van ‘t Loon is in het databestand van Locatus 
ruimer dan het in de SVREZL aangewezen winkelcluster, 
zij het dat de SVREZL-afbakening van ’t Loon indicatief 
is en een nog op te stellen visie tussen de gemeente en 
de eigenaar uitsluitsel moet geven over de exacte positie 
waar het boodschappencluster wordt gerealiseerd. 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening ’t Loon 
(Locatus, 2010)
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Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod  
‘t Loon  2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. In de ontwikkeling van het aanbod in ’t 
Loon is een forse daling te zien van zowel het dagelijks- 
als het niet-dagelijks aanbod. Dit is het gevolg van de 
situatie die ontstond naar aanleiding van de verzakking 
en de gedeeltelijke sloop van het winkelcentrum in 
2011-2012. Hierna is de leegstand toegenomen; ook de 
herbouw van het gesloopte deel (2014-2015) heeft het tij 
niet kunnen keren. 

‘T LOON
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster ’t Loon, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster ‘t Loon opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel 
in het winkelcluster betreft 76% niet-dagelijks 
winkelaanbod en 24% dagelijks winkelaanbod. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat afbeelding 3 
niet sec betrekking heeft op het aanbod binnen de 
SVREZL-afbakening van ’t Loon, maar op het gehele 
winkelcentrum.

Dit omdat de SVREZL-afbakening van ’t Loon indicatief 
is, en een nog op te stellen visie tussen de gemeente en 
de eigenaar uitsluitsel moet geven over de exacte positie 
waar het boodschappencluster wordt gerealiseerd. 

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL
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B3 Functioneren ’t Loon

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
’t Loon

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster ‘t Loon. Het verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster ‘t Loon omvat Terworm, 
Eikenderveld en het zuidelijke deel van Heerlen-
Centrum. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 

‘T LOON
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS) 

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Afbeelding 5 laat zien dat in het indicatief 
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster ’t 
Loon, net als het Parkstad-gemiddelde, de groep 45+’ers 
het grootst is. Opvallend verschil is het grote aantal 
eenpersoonshuishoudens rond ’t Loon. 
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. Het inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.

‘T LOON
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
’t Loon

De afbakening van het SVREZL-cluster ‘t Loon is in 
afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen, culturele functies en openbaarvervoer 
haltes.

Supermarkt binnen winkelcluster

Parkeren

Zorg

Cultuur

Bushalte
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B4 Achtergrond  

Winkelcentrum ’t Loon dateert uit 1965 en is een van 
de oudste overdekte winkelcentra in Nederland. In de 
‘Structuurvisie Heerlen 2035’ is winkelcentrum ’t Loon 
benoemd als entree van Parkstad-Centrum vanaf de 
N281. Na de mijnsluiting heeft ’t Loon zich ontwikkeld 
tot een sterk en functioneel boodschappencluster naast 
het kernwinkelgebied van Heerlen-Centrum, gelegen 
op een strategische locatie in de regio en waar snel en 
doelgericht gewinkeld kan worden en boodschappen 
kunnen worden gedaan. In de Structuurvisie 2035 is 
’t Loon de potentie toegedicht om uit te groeien tot 
een moderne stadspoort, dat bijdraagt aan het imago 
en de herkenbaarheid van Heerlen-Centrum. Ten 
aanzien van retail ligt de focus op de transformatie 
naar een boodschappencluster. Voor de precieze 
toekomstige programmatische invulling van ’t Loon is de 
gemeente Heerlen voornemens om, in overleg met de 
vastgoedeigenaar, een aanvullende visie te ontwikkelen 
als uitwerking van de ‘Structuurvisie Heerlen 2035’. 

De transformatie van winkelcluster ’t Loon maakt 
deel uit van het ‘Bidboek Urban Heerlen’ uit 2016. 
Winkelcentrum ’t Loon is gelegen in de zone ‘Urban 
Living’. In de zones die behoren tot ‘Urban Living’ 
wordt ingezet op het transformeren van kantoor- en 
winkelpanden tot woon- en woon-werk-voorzieningen, 
waarbij leegstand wordt tegengegaan en geïnvesteerd 
wordt in een aantrekkelijke openbare ruimte. Specifiek 
voor ’t Loon is de uitdaging om, naast een functie als 
boodschappencluster, te zoeken naar andere, nieuwe 
stedelijke invullingen. Daarmee zou de concurrerende 
positie van ’t Loon ten opzichte van de binnenstad, 
vanuit retail gezien, worden geslecht. 

In de ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-
Limburg’ (SVREZL) is de gebiedsafbakening van ’t 
Loon als balansgebied indicatief op kaart opgenomen. 
De uiteindelijke, definitieve afbakening van het 
winkelcluster zal een resultante moeten zijn van een 
herontwikkelingsplan van winkelcluster ’t Loon. Er is 
geen stimuleringsregeling van kracht in het winkelcluster 
‘t Loon. 

B5 SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN

‘T LOON
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster ‘t Loon aangewezen 
als boodschappencentrum in een wijk. Het indicatieve 
verzorgingsgebied van dit cluster omvat Terworm, 
Eikenderveld en het zuidelijke deel van Heerlen-
Centrum, met een totale omvang van 7.500 inwoners. 
Wat betreft de huishoudenssamenstelling valt op dat er 
relatief veel eenpersoonshuishoudens en huishoudens 
zonder kinderen in het verzorgingsgebied woonachtig 
zijn. 

Het huidige winkelaanbod in het cluster bestaat, qua 
winkelvloeroppervlak, voor 24% uit winkels in het 
dagelijkse segment en voor 76% uit winkels in het 
niet-dagelijkse segment. Waar de leegstand in 2010 
nagenoeg nihil was staat er op dit moment ca. 5.500 
m² leeg; het leegstandspercentage bedraagt 36%. De 
afname van het winkelaanbod en de daarmee gepaard 
gaande toename van de leegstand is ontstaan na de 
verzakking en gedeeltelijke sloop van het winkelcentrum 
in 2011-2012. 

Transformatie naar een boodschappencluster en 
andere nieuwe stedelijke invullingen 
Winkelcluster ’t Loon omvat een balansgebied, zij het 
dat de afbakening in de SVREZL indicatief is omdat er 
een toekomstvisie ontwikkeld moet worden. Uit deze 
visie moet de toekomstige programmatische invulling 
van ’t Loon blijken. Op basis van de Structuurvisie 
Heerlen 2035 en het ‘Bidboek Urban Heerlen’ acht 
de gemeente het wenselijk om, ten aanzien van de 
winkelfunctie, ’t Loon door te ontwikkelen als een 
boodschappencluster met een sterke focus op het 
dagelijkse winkelaanbod. De uitdaging is om de 
overige winkelruimten te transformeren naar nieuwe 
stedelijke invullingen (‘Urban Living’); hierdoor zou de 
concurrerende positie van ’t Loon ten opzichte van de 
binnenstad – als het gaat om winkels – worden geslecht.  

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
wat betreft dagelijkse winkels ongeveer gelijk is aan 
de omzetclaim in het winkelcluster. Er is sprake van 
marktspanning en weinig groeiperspectief voor de 
bestaande winkels in het dagelijkse segment. Bovendien 
zijn er in Heerlen-Stad diverse concurrerende winkels 
in het dagelijkse segment gelegen, waaronder in het 
SVREZL-balansgebied Heerlen-Centrum (Maankwartier) 
en daarbuiten (solitair). Vanuit economisch perspectief is 
het dan ook van belang om de verdere doorontwikkeling 
van ’t Loon tot een boodschappencluster gepaard 
te laten gaan met een transformatie oftewel 
functiewijziging van de solitaire dagelijkse winkels in het 
verzorgingsgebied. 

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Douve Weien aangewezen 
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie blijkt 
ook de positie van Douve Weien ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

DOUVE WEIEN
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B1 Winkelcluster Douve-Weien4

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Douve-Weien – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Douve-Weien bestaat op basis van de 
SVREZL-afbakening uit een balansgebied.  Binnen dit 
winkelcluster is één supermarkt gevestigd. Met name 
aan de Benzenraderweg is wat verspreide bewinkeling 
aanwezig. 

 

4  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Douve-Weien - Bevolkingsdichtheid
 
De bevolkingsdichtheid in Douve-Weien laat enkele 
pieken (oranje/rode gebieden) zien rondom het SVREZL-
balansgebied. Het winkelcluster neemt, geografisch 
gezien, een centrale positie in. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Douve-Weien

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Locatus 
beschouwt elk gebied van vijf of meer aaneensluitende 
winkels als een winkelgebied. In afbeelding 2a is 
de Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven. De 
afbakening van Douve-Weien is in het databestand 
van Locatus vergelijkbaar met het in de SVREZL 
aangewezen winkelcluster. 
 
Afbeelding 2a. Locatus afbakening Douve-Weien 
(Locatus, 2010)

 

Afbeelding 2b. Ontwikkeling aanbod Douve-
Weien 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse sector 
is recent vergroot door uitbreiding van de supermarkt. 
In de sector niet dagelijkse artikelen is het aanbod 
afgenomen. Het centrum is op ieder meetmoment 
volledig gevuld geweest.

Het aantal winkels is mede afgenomen, omdat een 
flatgebouw met een winkelplint na een gasexplosie 
in 2015 gesloopt moest worden. Herbouw van de flat, 
inclusief enkele winkeleenheden, is gepland voor de 
nabije toekomst.
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Douve-Weien, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Douve-Weien opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel 
in het winkelcluster betreft 96% dagelijks winkelaanbod 
en 4% niet-dagelijks winkelaanbod.  

DOUVE WEIEN
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B3 Functioneren Douve-Weien

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Douve-Weien

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in 
het SVREZL-cluster Douve-Weien. Het verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster Douve-Weien omvat 
primair de wijken Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld en 
Douve Weien. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS)

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Het aandeel in de leeftijdscategorie 25-44 jaar is in het 
verzorgingsgebied hoger dan het Parkstad-gemiddelde. 
Het aandeel eenpersoonshuishoudens en huishoudens 
zonder kinderen is groot (samen 76%), waarbij het aantal 
eenpersoonshuishoudens met 47% ruim hoger ligt in 
vergelijking met het Parkstad-gemiddelde. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
aanbod in cluster (bron: Locatus, bewerking: 
BRO)

Binnen het indicatief verzorgingsgebied van 
het SVREZL-cluster Douve-Weien, ligt geen 
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve 
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen 
betreffende het SVERZL-cluster.

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Douve-Weien

De afbakening van het SVREZL-cluster Douve-Weien 
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Supermarkt binnen winkelcluster
Uitbreiding PLUS

Parkeren

Zorg

Sport

Bushalte
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B4 Achtergrond  

Het winkelcluster Douve Weien bedient primair een 
verzorgingsgebied bestaande uit de buurten Aarveld, 
Bekkerveld, Caumerveld en Douve Weien. In april 2015 
heeft een gasexplosie plaatsgevonden, die ertoe heeft 
geleid dat een gebouw met woningen en commerciële 
ruimten is gesloopt. Ter plaatse van de vrijgekomen 
ruimte is een tijdelijk parkeerterrein ingericht. 
Woningcorporatie Wonen-Zuid heeft plannen om het 
gesloopte gebouw te herbouwen, waarmee tevens het 
winkelcluster vanuit fysiek-ruimtelijk perspectief wordt 
afgerond.

In het winkelcluster is geen ondernemersvereniging 
actief en er is geen gemeentelijke stimuleringsregeling 
van kracht.

B5 SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Douve Weien 
aangewezen als buurtcentrum in een kern of wijk. Het 
indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster omvat 
de wijken Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld en Douve 
Weien, met een totale omvang van 7.785 inwoners. De 
bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als het 
gaat over leeftijd zijn ongeveer gelijk aan het Parkstad-
gemiddelde. Wat betreft de huishoudenssamenstelling 
zijn in het verzorgingsgebied relatief veel 
eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder 
kinderen woonachtig. 

Het winkelaanbod in het cluster is met name gericht op 
dagelijkse artikelen. Recentelijk is de nieuwbouw van 
de supermarkt afgerond. Uit de economische analyse 
(afbeelding 6) blijkt dat het bestedingspotentieel van 
dit verzorgingsgebied wat betreft dagelijkse winkels 
fors hoger is dan de omzetclaim in het winkelcluster. In 
theoretische zin is er groeiperspectief voor de bestaande 
winkels. Aangenomen wordt echter dat inwoners uit het 
verzorgingsgebied hun dagelijkse inkopen ook doen in 
nabijgelegen, en dus concurrerende winkelclusters en/of 
solitaire winkels in het dagelijkse segment. 

Fysiek-ruimtelijke afronding van het winkelcluster
De toekomstvastheid van het winkelcluster Douve Weien 
wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van 
de supermarkt. Vandaar dat de gemeente structureel 
overleg voert met de betreffende supermarktketen. 
De woningcorporatie heeft plannen om het gesloopte 
gebouw te herbouwen, waarmee tevens het 
winkelcluster vanuit fysiek-ruimtelijk perspectief wordt 
afgerond. Een aandachtspunt hierbij is de herinrichting 
van de parkeergelegenheid. 

DOUVE WEIEN
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Giessen-Bautsch / De 
Bautsch aangewezen als Boodschappencentrum in 
een wijk. Het winkelcluster maakt deel uit van de 
hoofdwinkelstructuur in Parkstad. De gebiedsafbakening 
van dit winkelcluster omvat een balansgebied (geel). 
De kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie is geel. 
Uit deze winkelhiërarchie blijkt ook de positie van 
Giessen-Bautsch / De Bautsch ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

GIESSEN-BAUTSCH
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B1 Winkelcluster Giessen-Bautsch / 
De Bautsch5

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-
winkelcluster Giessen-Bautsch / De Bautsch – 
Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Giessen-Bautsch / De Bautsch is in 
de SVREZL aangeduid als een balansgebied. Binnen 
dit winkelcluster is één supermarkt gevestigd. Op 
korte afstand van het SVREZL-balansgebied bevinden 
zich drie andere supermarkten (waarvan één een 
tankstationgebonden winkel is). Binnen en in de 
directe omgeving van het SVREZL-balansgebied (o.a. 
aan de Bautscherweg) is sprake van leegstand. Aan 
de Bautscherweg en met name aan de Heerlerbaan is 
sprake van verspreide bewinkeling, deels in doelgerichte 
en grootschalige branches. 

5  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-
winkelcluster Giessen-Bautsch / De Bautsch – 
Bevolkingsdichtheid
 
De grootste piek in bevolkingsdichtheid bevindt zich 
aan de Peter Schunckstraat (rode gebied). Ook aan de 
oostzijde van het winkelcluster is sprake van een relatief 
hoge bevolkingsdichtheid. Het winkelcluster is gelegen 
in het hart van het stadsdeel Heerlerbaan en neemt, 
geografisch gezien, een centrale positie in.

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Giessen-Bautsch / De Bautsch

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Locatus 
beschouwt elk gebied van vijf of meer aaneensluitende 
winkels als een winkelgebied. In afbeelding 2a is de 
Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven, waarbij het 
winkelcluster De Bautsch wordt genoemd. De verspreide 
bewinkeling aan de Heerlerbaan is in de systematiek 
van Locatus overigens ook geduid als een winkelcluster, 
aangezien hier meer dan vijf aaneengesloten winkels 
zijn gelegen. De afbakening van De Bautsch is in het 
historisch databestand van Locatus uit 2010 nog 
duidelijk groter dan het in de SVREZL aangewezen 
winkelcluster Giessen-Bautsch / De Bautsch.

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Giessen-
Bautsch / De Bautsch (Locatus, 2010)
 

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Giessen Bautsch / De Bautsch 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening 
uit afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse 
sector is de afgelopen 8 jaar licht toegenomen 
in winkelvloeroppervlak. Dit is het gevolg van de 
uitbreiding van de supermarkt. In de sector niet-
dagelijkse artikelen is het aanbod zowel in aantal winkels 
als in winkelvloeroppervlak afgenomen.  De leegstand is 
in de loop van de tijd eveneens gestegen.
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Giessen-Bautsch / De Bautsch, naar 
hoofdbranche (bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Giessen-Bautsch / De Bautsch opgenomen, 
verdeeld naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle 
m² wvo detailhandel in het winkelcluster betreft 
67% dagelijks winkelaanbod en 33% niet-dagelijks 
winkelaanbod.  

GIESSEN-BAUTSCH
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B3 Functioneren Giessen-Bautsch / 
De Bautsch

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Giessen-Bautsch / De Bautsch

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Giessen-Bautsch / De Bautsch. 
Het verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster 
Giessen-Bautsch / De Bautsch omvat primair het 
stadsdeel Heerlerbaan. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen.
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS)

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

 
Bijna 60% van de inwoners in het indicatief 
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster 
Giessen-Bautsch / De Bautsch is ouder dan 45 jaar. De 
huishoudenssamenstelling komt vrijwel overeen met 
het Parkstad-gemiddelde, met een kleine relatieve 
verschuiving tussen eenoudergezinnen en huishoudens 
met twee ouders. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Uit deze economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
wat betreft dagelijkse winkels fors hoger is dan de 
omzetclaim in het winkelcluster. In theoretische zin 
is er groeiperspectief voor dagelijkse winkels. Echter 
in het verzorgingsgebied zijn nog andere winkels in 
het dagelijkse segment aanwezig, met name aan de 
Heerlerbaan. Vanuit economisch perspectief bezien zijn 
er te weinig inwoners in het verzorgingsgebied om alle 
huidige dagelijkse winkels in het stadsdeel levensvatbaar 
te laten zijn. 

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Giessen-Bautsch / De Bautsch

De afbakening van het SVREZL-cluster Giessen-Bautsch 
/ De Bautsch is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. 
Een aantal kenmerken van het gebied en de directe 
omgeving zijn in de afbeelding opgenomen. Dit betreft 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen en openbaarvervoer 
haltes.

Supermarkt

Parkeren

Speeltuin

Bushalte
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B4 Achtergrond  

In het stadsdeel Heerlerbaan en meer specifiek aan 
de Heerlerbaan is sprake van een versnipperde en 
rommelige structuur van (winkel)voorzieningen. Dit 
is vanaf de jaren ’60 gaandeweg ontstaan. In 2004 
is in het ‘Masterplan Heerlerbaan’ een wenselijke 
ontwikkelrichting vastgelegd, onder meer om het 
winkelaanbod te concentreren in en rondom het 
winkelcluster Giessen-Bautsch. Echter de belangrijkste 
onderdelen uit het Masterplan zijn niet tot uitvoering 
gekomen. Wel zijn twee bouwmarkten verplaatst van de 
Heerlerbaan naar de Rodaboulevard. 

In 2006 zijn, oorspronkelijk als tijdelijke oplossing, 
twee supermarkten toegestaan aan de Heerlerbaan 
239 (Weller Shopping), in afwachting van een nieuw 
masterplan. Toen dit niet van de grond kwam, zijn de 
supermarkten in 2011-2012 gelegaliseerd. Wel is steeds 
het oogmerk geweest om beide winkelgebieden op 
termijn te integreren tot één winkelcluster (onder meer 
in de Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg). 

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad een visie 
vastgesteld op de Centrumontwikkeling Heerlerbaan. 
Daarin is de locatie De Bautsch aangewezen als meest 
logische locatie voor het wijkverzorgende winkelcluster. 
Deze visie is echter niet tot uitvoering gekomen. 

In het winkelcluster Giessen-Bautsch / De Bautsch is 
de gemeentelijke stimuleringsregeling ‘Ruimte voor 
Ondernemerschap’ van kracht. De hoofddoelstelling van 
deze regeling is om de retailstructuur in de aangewezen 
winkelclusters te versterken door het verstrekken 
van subsidie (max. € 6.000,-) voor het vestigen van 
detailhandel, dienstverlening of horeca in leegstaand 
commercieel vastgoed. Daarmee wordt tevens beoogd 
de leegstand in deze winkelclusters tot een acceptabel 
niveau terug te dringen en het ondernemerschap te 
stimuleren. In het winkelcluster Giessen-Bautsch / De 
Bautsch is geen ondernemersvereniging actief. 

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Retail is in 
november 2017 het Convenant ‘Retail in Heerlen-Zuid / 
Kerkrade-West’ ondertekend door de gemeente Heerlen, 
gemeente Kerkrade en de Stadsregio Parkstad met 
als doel afspraken te maken over hoe om te gaan met 
nieuwe retail-initiatieven en te komen tot een integrale, 
gemeentegrens overstijgende visie op de toekomstige 
retailstructuur in het gebied. 

Bij de vaststelling van de Structuurvisie 
Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) 
door de gemeenteraad in december 2017, is een 
motie aangenomen om met diverse partijen 
(vastgoedeigenaren, maatschappelijke partners, 
woningcorporatie, supermarkten, andere retailers) 
in gesprek te gaan om te komen tot integrale 
planvorming over Heerlerbaan, waarbij naast retail 
ook de sociaal-maatschappelijke component dient te 
worden betrokken. In een ‘Quickscan-rapportage’ zijn 
de standpunten van diverse partijen in samenhang 
verwoord. In een vervolgproces onder regie van de 
gemeente zal een haalbare visie gevormd moeten 
worden die voldoet aan alle geldende randvoorwaarden 
van de SVREZL. 
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B5  SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Giessen-Bautsch / De 
Bautsch aangewezen als boodschappencentrum in een 
wijk. Het indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster 
omvat primair het stadsdeel Heerlerbaan, met een totale 
omvang van 8.750 inwoners. De bevolkingskenmerken 
in het verzorgingsgebied als het gaat over leeftijd en 
huishoudenssamenstelling zijn nagenoeg gelijk aan het 
Parkstad-gemiddelde. 

Het winkelaanbod in het cluster bestaat uit een 
negental winkels in het dagelijkse segment en vijf 
winkels in het niet-dagelijkse segment. De leegstand 
is in de periode 2010-2018 toegenomen tot circa 10%. 
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
wat betreft dagelijkse winkels fors hoger is dan de 
omzetclaim in het winkelcluster. In theoretische zin is 
er groeiperspectief voor de bestaande winkels. Echter 
in het verzorgingsgebied zijn nog andere winkels in 
het dagelijkse segment aanwezig, met name aan de 
Heerlerbaan. Vanuit economisch perspectief bezien zijn 
er te weinig inwoners in het verzorgingsgebied om alle 
huidige dagelijkse winkels in het stadsdeel levensvatbaar 
te laten zijn. Bovendien zijn er in de directe nabijheid 
van het stadsdeel andere, concurrerende winkelclusters 
gelegen. 

Convenant ‘Retail in Heerlen-Zuid / Kerkrade-West’
Om te komen tot een toekomstbestendige 
winkelstructuur in het stadsdeel Heerlerbaan moeten 
duurzame keuzes worden gemaakt. Deze keuzes 
zullen effect sorteren op nabijgelegen winkelclusters 
in Kerkrade, zoals Carboonplein en Rodaboulevard. 
Vandaar dat de gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade 
en Stadsregio Parkstad samen een Convenant ‘Retail 
in Heerlen-Zuid / Kerkrade-West’ zijn aangegaan 
om in gezamenlijkheid te komen tot één visie op de 
winkelstructuur in het gehele gebied. 

Een haalbare en realistische visie op de winkelstructuur
Naar aanleiding van een unanieme raadsmotie hebben 
in 2018, in opdracht van de gemeente Heerlen, diverse 
gesprekken met belanghebbenden plaatsgevonden over 
de winkelstructuur in Heerlerbaan. De samenvatting 
van de opgehaalde meningen is vastgelegd in een 
quickscan-rapport en een appendix op dit rapport. Alle 
belanghebbenden geven aan dat ‘niets doen’ geen optie 
is en dat er momentum is voor een vervolgproces onder 
regie van de gemeente, met als resultaat een haalbare 
en realistische visie. Het bredere gebiedsperspectief 
zoals vastgelegd in het Convenant en de uitgangspunten 
uit de SVREZL (clustering van winkels en het onttrekken 
van overtollige winkelmeters) vormen hiervoor de basis. 
Vooruitlopend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek retail-instrumentarium 
ingezet6 en blijft de gemeentelijke stimuleringsregeling 
‘Ruimte voor Ondernemerschap’ van kracht. 

6  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Woonboulevard Heerlen 
aangewezen als Koopicoon. Het winkelcluster maakt 
deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. De 
gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat één 
concentratiegebied (groen). Ook zijn drie potentiële 
uitbreidingslocaties aangeduid (groen gearceerd). De 
kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie is groen. 
Uit deze winkelhiërarchie blijkt ook de positie van 
de Woonboulevard Heerlen ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

WOONBOULEVARD
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B1 Winkelcluster Woonboulevard 
Heerlen7

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Woonboulevard Heerlen – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Woonboulevard Heerlen 
bestaat op basis van de SVREZL-afbakening 
uit een concentratiegebied. Aan de uiteinden 
van dit concentratiegebied zijn drie potentiële 
uitbreidingslocaties aangeduid voor winkels met 
thema wonen, overeenkomstig de regels zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan van het huidige 
concentratiegebied. 

Indien verdere concentratie binnen het huidige 
concentratiegebied niet mogelijk is, is het mogelijk aan 
de orde om de uitbreidingslocaties te ontwikkelen.

7  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied
 
SVREZL-concentratiegebied 
(potentiële uitbreidingslocatie - thema wonen)

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Woonboulevard Heerlen – Voorzieningenstructuur

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-concentratiegebied
(potentiële uitbreidingslocatie) 

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Woonboulevard Heerlen

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Locatus 
beschouwt elk gebied van vijf of meer aaneensluitende 
winkels als een winkelgebied. In afbeelding 2a is de 
Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven, waarbij 
Locatus de naam In de Cramer hanteert. De afbakening 
van In de Cramer is in het historisch databestand van 
Locatus uit 2010 vergelijkbaar met het in de SVREZL 
aangewezen winkelcluster Woonboulevard Heerlen, zij 
het dat in de SVREZL afbakening ook drie potentiële 
uitbreidingslocaties (voor winkels met thema wonen 
behalve bruin- en witgoed) zijn aangeduid (zie ook 
afbeelding 1a). 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening In de Cramer 
(Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod In de 
Cramer 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. In de periode 2010-2014 heeft een forse 
toename plaatsgevonden van het winkelvloeroppervlak, 
als gevolg van de realisatie van Gamma en de uitbreiding 
van IKEA. 
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Afbeelding 3. Winkelaanbod Woonboulevard 
Heerlen in SVREZL-winkelcluster, naar 
hoofdbranche (bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Woonboulevard Heerlen opgenomen, 
verdeeld naar hoofdbranches uit Locatus. De branche 
‘wonen’ omvat zo’n 85% van alle detailhandel in het 
winkelcluster.
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B3 Functioneren Woonboulevard 
Heerlen

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
SVREZL-winkelcluster Woonboulevard Heerlen

Vanwege de sterke thematische invulling als 
woonboulevard en de grootte van de locatie kan gesteld 
worden dat deze een functie heeft niet alleen voor de 
hele regio Parkstad maar een euregionale rol vervult als 
aankooplocatie omtrent woonartikelen. Deze reikwijdte 
zal zich niet beperken tot de Nederlandse landsgrenzen. 
Deze locatie trekt ook bezoekers uit Duitsland en België. 

Wat betreft de branchering heeft de Woonboulevard 
een ander aanbod ten opzichte van de Rodaboulevard 
(thema sport & leisure). 

Vanwege de euregionale functie is het niet mogelijk 
om, op basis van de beschikbare gegevens (met name 
het Koopstromenonderzoek uit 2009), een duidelijk 
indicatief verzorgingsgebied aan te wijzen.

Noot: Afbeeldingen 4, 5 en 6 zijn niet opgenomen 
aangezien deze gezien de functie van de Woonboulevard 
niet relevant zijn, dan wel geen realistische benadering van 
de werkelijkheid kunnen geven.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Woonboulevard Heerlen

De afbakening van het SVREZL-cluster Woonboulevard 
Heerlen is in afbeelding 5 nogmaals weergegeven. 
Een aantal kenmerken van het gebied en de directe 
omgeving zijn in de afbeelding opgenomen. Het betreft 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen en openbaarvervoer 
haltes.

Supermarkt buiten winkelgebied

Parkeren

Zorg

Speeltuin

Treinstation

Bushalte

WOONBOULEVARD



72

B4 Achtergrond  

De Woonboulevard Heerlen is één van de grootste 
woonboulevards in West-Europa en vervult een 
bovenregionale c.q. Euregionale functie als het gaat om 
het thema wonen. De Woonboulevard Heerlen vormt 
een icoon op het gebied van woninginrichting (excl. 
bruin- en witgoed). 

In 1991 is de eerste fase van de Woonboulevard Heerlen 
gerealiseerd, waarbij 40.000m² aan winkelruimte 
is opgeleverd. Na de komst van IKEA, de realisatie 
van de tweede fase in 2004 en de derde fase in 2008, 
omvat de huidige Woonboulevard ruim 110.000m² 
winkelvloeroppervlak. 

De Woonboulevard is goed bereikbaar via de snelweg en 
het spoor en beschikt over ruime parkeermogelijkheden. 

Er is geen stimuleringsregeling van kracht in het 
winkelcluster Woonboulevard Heerlen. Er is een 
ondernemersvereniging actief. 

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN

B5 SWOT-analyse
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C  Programma

De Woonboulevard Heerlen is in de SVREZL aangewezen 
als koopicoon en vervult op euregionale schaal een 
prominente rol als aankooplocatie voor woonartikelen. 
Zowel in het bestemmingsplan als in de SVREZL is aan 
de Woonboulevard Heerlen de branche c.q. het thema 
wonen verbonden (exclusief bruin- en witgoed). 

De Woonboulevard Heerlen heeft een huidige omvang 
van bijna 115.000 m² aan winkelvloeroppervlakte; deze 
zone is in de SVREZL aangeduid als concentratiegebied. 
Daarnaast zijn er drie potentiële uitbreidingsgebieden 
benoemd: 1. de voormalige Eussi-locatie, 2. een gedeelte 
van bedrijventerrein In de Cramer en 3. de zone aan de 
Trompenburgstraat. 

Uitbreiding kan alleen aan de orde zijn conform de 
spelregels en randvoorwaarden in de SVREZL. De 
potentiële uitbreidingslocaties zijn aangewezen met als 
doel de aantrekkingskracht van de Woonboulevard als 
geheel te versterken; ze moeten dus synergie opleveren 
met het bestaande deel. Tegen deze achtergrond is 
het logisch om de uitbreidingslocaties in de volgende 
volgorde te benaderen:
1.  Uitbreidingslocatie aangrenzend aan het 

oudste deel (plein I) in het noordwesten 
(voormalige Eussi-hal);

2.  Uitbreidingslocatie aangrenzend aan 
de spoorlijn Heerlen-Maastricht op 
bedrijventerrein In de Cramer, als entree vanuit 
het zuidoosten naar de huidige Woonboulevard;

3.  Uitbreidingslocatie aan de Trompenburgstraat 
grenzend aan de spoorlijn Heerlen-Sittard, 
parallel aan de Woonboulevard.

Voor de doorontwikkeling van de Woonboulevard 
Heerlen zijn de volgende programmalijnen te 
onderscheiden:

1. Concentratie van woonwinkels 
Primair wordt ingezet op een verdere concentratie van 
winkels in het SVREZL-concentratiegebied, mits deze 
passen binnen het thema wonen (exclusief bruin- en 
witgoed). 

2. Mogelijke toekomstige uitbreiding door 
nieuwvestiging en/of verplaatsing
Indien één of meer nieuwvestigingen op, of 
verplaatsingen naar de Woonboulevard Heerlen aan 
de orde zijn, deze passen binnen het thema wonen 
maar er geen fysieke ruimte beschikbaar is in het 
concentratiegebied, wordt naar uitbreiding van de 
Woonboulevard gekeken (zie hierboven). Indien het 
verplaatsingen vanuit de regio betreft is maatwerk 
aan de orde waarbij de eigendomssituatie, de fysieke 
ruimte op de Woonboulevard en het perspectief voor de 
achter te laten locatie relevante aspecten zijn. Dergelijke 
verplaatsingen kunnen bijdragen aan de ambitie om ook 
het hogere segment in de woonbranche en een “couleur 
locale” aan de Woonboulevard toe te voegen.
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-
Limburg (SVREZL) is het winkelcluster Heerlerheide-
Centrum aangewezen als Boodschappencentrum 
in een wijk. Het winkelcluster maakt deel uit van de 
hoofdwinkelstructuur in Parkstad. De gebiedsafbakening 
van dit winkelcluster omvat een balansgebied (geel). 
De kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie is 
geel. Uit deze winkelhiërarchie blijkt ook de positie 
van Heerlerheide-Centrum ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.
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B1 Winkelcluster Heerlerheide 

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Heerlerheide – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Heerlerheide bestaat op basis van 
de SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen 
dit winkelcluster zijn drie supermarkten gevestigd. 
Daarnaast zijn er in het stadsdeel Heerlerheide enkele 
verspreid gelegen winkels, dienstverlening en horeca 
aanwezig, dat zich onder meer uit aan de Ganzeweide en 
de Bokstraat.

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Heerlerheide – Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat de 
bevolkingsdichtheid het hoogste is direct ten noorden 
en ten zuiden van het winkelcluster. Het winkelcluster 
Heerlerheide neemt, geografisch gezien, een centrale 
positie in. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Heerlerheide

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Locatus 
beschouwt elk gebied van vijf of meer aaneensluitende 
winkels als een winkelgebied. In afbeelding 2a is 
de Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven. De 
afbakening van Heerlerheide is in het historisch 
databestand van Locatus uit 2010 vergelijkbaar met 
het in de SVREZL aangewezen winkelcluster, al is de 
afbakening in Locatus iets ruimer dan de afbakening in 
SVREZL.

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Heerlerheide 
(Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Heerlerheide 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het 
winkelaanbod opgenomen, gebaseerd op de Locatus 
afbakening uit afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de 
dagelijkse sector in Heerlerheide is de afgelopen 8 jaar 
aanzienlijk toegenomen, zowel in aantal winkels als 
in winkelvloeroppervlak. Opvallend is dat er kleinere 
vestigingen zijn toegevoegd, van schaalvergroting is 
namelijk geen sprake.

In de sector niet-dagelijkse artikelen is sprake van een 
vermindering van het aantal winkels en een lichte 
stijging van het winkelvloeroppervlak. Gedurende de 
periode 2008-2012 is de grootschalige herontwikkeling 
van het winkelcluster gerealiseerd.  De leegstand is in de 
loop van de jaren relatief constant gebleven.
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Heerlerheide, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Heerlerheide opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel 
in het winkelcluster betreft 58% dagelijks winkelaanbod 
en 42% niet-dagelijks winkelaanbod.  
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B3 Functioneren Heerlerheide

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Heerlerheide

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in 
het SVREZL-cluster Heerlerheide. Het verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster Heerlerheide omvat 
primair Heerlerheide, Heksenberg, Beersdal, Rennemig 
en Vrieheide-De Stack.

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS)

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Afbeelding 5 laat zien dat het aandeel 45 jaar en 
ouder in het indicatief verzorgingsgebied van het 
SVREZL-winkelcluster Heerlerheide ruim 50% is. 
Daarnaast behoort bijna een kwart van de bevolking 
tot de middengroep (25-44 jaar). De verdeling naar 
huishoudenssamenstelling is vrijwel gelijk aan 
het Parkstad-gemiddelde: het merendeel van de 
huishoudens betreft eenpersoonshuishoudens en 
huishoudens zonder kinderen. 
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

De interpretatie en duiding van de economische 
analyse zoals weergegeven in afbeelding 6, is onder ‘C. 
Programma’ toegelicht.

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen die van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer deze meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-winkelcluster 
en buiten SVREZL-cluster (alleen supermarktaanbod) is het resultaat van de 
vermenigvuldiging van het aanwezige winkelvloeroppervlak in de dagelijkse 
sector met de gemiddelde omzet per vierkante meter. Uitgaande van de 
resultaten van het Koopstromenonderzoek 2011 hebben winkels in de 
regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere vloerproductiviteit (omzet 
per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is er voor gekozen om een 
gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn is met het gemiddelde 
van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster

De afbakening van het SVREZL-cluster Heerlerheide 
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld 
zorginstellingen, parkeerplaatsen en openbaarvervoer 
haltes.

Supermarkt binnen winkelcluster

Parkeren

Zorg

Kerk

Bushalte
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B4 Achtergrond  

In de periode 2008-2012 is het ‘Centrumplan 
Heerlerheide’ gerealiseerd waarbij grootschalige 
ruimtelijke, stedenbouwkundige en functionele ingrepen 
zijn gedaan. De uitvoering van het Centrumplan 
heeft ertoe bijgedragen dat Heerlerheide een goed 
functionerend winkelcluster is. In het kader van het 
Centrumplan zijn een brede school, een zorgcentrum 
en een gemeenschapshuis (‘Gen Coel’), diverse 
commerciële ruimten (horeca, retail, supermarkten) 
en woningen (zowel huur als koop) gerealiseerd. 
Tevens is de openbare ruimte heringericht en is de 
verkeersstructuur gewijzigd. Een groot deel van het 
vastgoed is aangesloten op Mijnwater. 

In het winkelcluster Heerlerheide is de gemeentelijke 
stimuleringsregeling ‘Ruimte voor Ondernemerschap’ 
van kracht. De hoofddoelstelling van deze regeling is 
om de retailstructuur in de aangewezen winkelclusters 
te versterken door het verstrekken van subsidie voor 
het vestigen van detailhandel, dienstverlening of horeca 
in leegstaand commercieel vastgoed. Daarmee wordt 
tevens beoogd de leegstand in deze winkelclusters 
tot een acceptabel niveau terug te dringen en het 
ondernemerschap te stimuleren. 

In het winkelcluster Heerlerheide is een 
ondernemersvereniging actief en sinds 2016 is een 
BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) van kracht. 
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B5 SWOT-analyse
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Heerlerheide 
aangewezen als boodschappencentrum in een wijk. 
Het indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster omvat 
primair het stadsdeel Heerlerheide, met een totale 
omvang van 16.980 inwoners. De bevolkingskenmerken 
in het verzorgingsgebied als het gaat over leeftijd en 
huishoudenssamenstelling zijn nagenoeg gelijk aan het 
Parkstad-gemiddelde. 

Het winkelcluster Heerlerheide is een compact en 
overzichtelijk centrum en beschikt over een sterk 
complementair winkelaanbod in zowel dagelijkse als 
niet-dagelijkse artikelen, met een aantal trekkers. De 
aanwezige horecaondernemingen en de culturele functie 
versterken de aantrekkingskracht van het cluster. De 
leegstand is beperkt en omvat zo’n 5% van het totale 
winkeloppervlakte. De parkeervoorzieningen zijn 
voldoende en gratis. 

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
wat betreft dagelijkse winkels hoger is dan de 
omzetclaim in het winkelcluster. In theoretische zin 
is er groeiperspectief voor de bestaande winkels. 
Dit perspectief staat onder druk omdat elders in het 
verzorgingsgebied (o.a. in Vrieheide en Heksenberg) 
ook winkels in het dagelijkse segment zijn gelegen; er 
is sprake van marktspanning in Heerlerheide en dat 
kan ertoe leiden dat de omvang van het dagelijkse 
segment in de toekomst zal verminderen. Dit risico 
wordt vergroot door het feit dat direct buiten het 
verzorgingsgebied ook (concurrerende) winkels in het 
dagelijkse segment zijn gelegen. 

Op het schaalniveau van de gemeente Heerlen bezien, 
zijn de opgaven in een aantal andere winkelclusters 
urgenter dan in het winkelcluster Heerlerheide. Er is 
dan ook geen aanvullend, specifiek actieprogramma 
voor winkelcluster Heerlerheide voorzien, behalve 
dat initiatieven van de ondernemersvereniging 
worden gefaciliteerd, de BIZ nog steeds actueel is en 
de gemeentelijke stimuleringsregeling ‘Ruimte voor 
Ondernemerschap’ onverminderd van kracht blijft om 
nieuwvestiging in, en verplaatsing naar het winkelcluster 
te ondersteunen. Ook wordt op de regionale schaal 
van Parkstad Limburg generiek retail-instrumentarium 
ingezet8. 

8  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Hoensbroek-Centrum 
aangewezen als Stadsdeelcentrum. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat een 
concentratiegebied (groen). De kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is groen. Uit deze winkelhiërarchie blijkt 
ook de positie van Hoensbroek-Centrum ten opzichte 
van de andere winkelclusters in Parkstad. In deel B 
‘Huidig Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening 
weergegeven en nader toegelicht.
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B1 Winkelcluster Hoensbroek-
centrum9

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Hoensbroek Centrum – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Hoensbroek Centrum bestaat op basis 
van de SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied. 
Binnen dit winkelcluster zijn twee supermarkten 
gelegen. Op afbeelding 1a is te zien dat er buiten 
het aangewezen winkelcluster sprake is van horeca 
en winkels in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector 
(met name aan de Kouvenderstraat, Hoofdstraat en 
Akerstraat-Noord). Ook zijn buiten het winkelcluster 
nog twee full-service supermarkten en twee discount-
supermarkten aanwezig. Zowel binnen als buiten het 
winkelcluster is een hoge concentratie van leegstand 
zichtbaar. 

9  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Hoensbroek Centrum – Bevolkingsdichtheid

Afbeelding 1b toont aan dat de bevolkingsdichtheid 
in Hoensbroek Centrum ten zuiden van het SVREZL-
concentratiegebied het hoogst is (het gebied dat rood/
oranje oplicht). Het winkelcluster neemt, geografisch 
gezien, een centrale positie in.

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Hoensbroek-centrum

 
In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Locatus 
beschouwt elk gebied van vijf of meer aaneensluitende 
winkels als een winkelgebied. In afbeelding 2a is 
de Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven. De 
afbakening van Hoensbroek Centrum is in het historisch 
databestand van Locatus uit 2010 groter dan het in de 
SVREZL aangewezen winkelcluster. Overigens zijn in 
de systematiek van Locatus ook de Kouvenderstraat, 
Akerstraat-Noord en Heisterberg als winkelconcentratie 
aangeduid, aangezien in al deze gebieden sprake is van 
meer dan vijf aaneengesloten winkels. 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Centrum 
Hoensbroek (Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Centrum Hoensbroek 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse sector 
is, zowel in aantal winkels als in winkelvloeroppervlakte, 
in de afgelopen 8 jaar nagenoeg ongewijzigd. In de 
sector niet-dagelijkse artikelen is een afname zichtbaar 
in zowel het aantal winkels als het winkelvloeroppervlak; 
dit heeft geleid tot een toename van de leegstand. 
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Hoensbroek Centrum, naar 
hoofdbranche (bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Hoensbroek Centrum opgenomen, 
verdeeld naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle 
m² wvo detailhandel in het winkelcluster betreft 
44% dagelijks winkelaanbod en 56% niet-dagelijks 
winkelaanbod. Naast het dagelijks winkelaanbod, is in de 
niet-dagelijkse sector met de name de branche ‘kleding 
en mode’ in aantal winkels ruim vertegenwoordigd.  
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B3 Functioneren 
Hoensbroek-centrum

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Hoensbroek Centrum

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Hoensbroek Centrum. Het 
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster 
Hoensbroek Centrum omvat primair het stadsdeel 
Hoensbroek, inclusief een deel van de kern Vaesrade. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS)

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Afbeelding 5 laat zien dat 54% van de bevolking in 
het indicatief verzorgingsgebied van het SVREZL-
winkelcluster ouder is dan 45 jaar. Het aandeel 
eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder 
kinderen is groot, namelijk meer dan 70% van alle 
huishoudens in het verzorgingsgebied. In algemene zin 
kan worden opgemerkt dat de leeftijdsopbouw en de 
huishoudenssamenstelling in het verzorgingsgebied niet 
veel afwijken van het Parkstad-gemiddelde. 
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

De interpretatie en duiding van de economische 
analyse zoals weergegeven in afbeelding 6, is onder ‘C. 
Programma’ toegelicht.

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-winkelcluster 
en buiten het SVREZL-cluster (alleen supermarktaanbod) is het resultaat 
van de vermenigvuldiging van het aanwezige winkelvloeroppervlak in de 
dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per vierkante meter. Uitgaande 
van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 2011 hebben winkels in 
de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere vloerproductiviteit (omzet 
per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is er voor gekozen om een 
gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn is met het gemiddelde 
van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Hoensbroek Centrum

De afbakening van het SVREZL-cluster Hoensbroek 
Centrum is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. 
Een aantal kenmerken van het gebied en de directe 
omgeving zijn in de afbeelding opgenomen. Dit betreft 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen en openbaarvervoer 
haltes.

Supermarkten buiten winkelcluster

Supermarkten binnen winkelcluster

Parkeren

Zorg

Bushalte
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B4 Achtergrond  

Het centrum van Hoensbroek heeft deel uitgemaakt van 
een brede herstructureringsaanpak. De kaders hiervoor 
zijn neergelegd in de Stadsdeelvisie Os Gebrook (2012). 
Via herstructurering kan worden gezorgd voor vitale 
stadsdelen met toekomst, integraal ontwikkeld vanuit de 
fysieke, sociale en economische pijlers in de gemeente. 
De stadsdeelvisie Òs Gebrook gaat in op die kansen 
en benoemt enkele concrete projecten. Zo is het hele 
centrumgebied voorzien van een hoogwaardige nieuwe 
inrichting van de openbare ruimte. Daarmee is de 
uitstraling duidelijk verbeterd. De structuur is echter niet 
veranderd: het centrumgebied is opgespannen tussen 
3 polen met daar tussenin historische lintbebouwing: 
van de Markt (met Lidl) via de Hoofdstraat naar 
het Gebrookerplein (Plus-supermarkt), via de 
Kouvenderstraat naar het Postplein (Albert Heijn). 
Dit centrumgebied is langgerekt van vorm. Naar huidige 
maatstaven hebben compacte winkelcentra een betere 
perspectief op een duurzame toekomst. 

Aangezien het programma Herstructurering plaatsvond 
in de periode van de financieel-economische crisis, 
is er (anders dan in Heerlerheide) niet grootscheeps 
herontwikkeld. Daarnaast is er sprake van een fors 
overaanbod aan panden en veel concurrerende 
winkelvestigingen vrijwel direct grenzend aan Hartje 
Hoensbroek (Kouvenderstraat-oost, Akerstraat-Noord 
en Heisterberg). Dit komt onder meer tot uiting in 
een hoge leegstand. Om deze redenen is het hart van 
Hoensbroek in de SVREZL ingedikt tot het gebied tussen 
het Gebrookerplein via de Kouvenderstraat-west tot het 
Postplein. 
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B5 SWOT-analyse
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Hoensbroek-Centrum 
aangewezen als stadsdeelcentrum. Het indicatieve 
verzorgingsgebied van dit cluster omvat primair het 
stadsdeel Hoensbroek en een deel van Vaesrade, 
met een totale omvang van 20.445 inwoners. De 
bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als het 
gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling zijn 
nagenoeg gelijk aan het Parkstad-gemiddelde.

Uit de cijfers (afbeelding 2b) blijkt dat het winkelaanbod 
in Hoensbroek-Centrum in de periode 2010-2018 
is afgenomen en de leegstand fors is toegenomen; 
de actuele leegstand in het SVREZL-winkelcluster 
bedraagt ca. 29%. In het kader van de uitvoering van de 
Stadsdeelvisie Òs Gebrook uit 2012 is in de navolgende 
jaren een aantal fysiek-ruimtelijke maatregelen 
gerealiseerd waaronder een grootschalige herinrichting 
van de openbare ruimte. De structuur is echter niet 
veranderd en is nog altijd van langgerekte aard. De 
consument vraagt echter om een compact, compleet 
en goed bereikbaar winkelgebied (‘one-stop-shopping’). 
Vandaar dat het kernwinkelgebied in Hoensbroek-
Centrum in de SVREZL is ingedikt ten opzichte van 
eerdere beleidsdocumenten: het concentratiegebied 
voor winkels betreft de zone tussen het Gebrookerplein 
en het Postplein. Deze beleidskeuze betekent dat een 
deel van de Hoofdstraat en de Markt niet meer tot 
het kernwinkelgebied behoren, hoewel hier de nodige 
winkels in het dagelijkse en niet-dagelijkse segment zijn 
gelegen.

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
wat betreft dagelijkse winkels fors hoger is dan de 
omzetclaim in het winkelcluster. In theoretische zin is 
er groeiperspectief voor de bestaande winkels. Echter 
in het verzorgingsgebied zijn nog relatief veel andere 
winkels in het dagelijkse segment aanwezig, onder 
andere aan de Markt en de Akerstraat-Noord. Dit 
leidt ertoe dat het economisch functioneren van het 
concentratiegebied in Hoensbroek-Centrum onder 
druk staat en dit uit zich onder meer in de actuele 
leegstandcijfers. 

Om het functioneren van het winkelcluster Hoensbroek-
Centrum te versterken wordt een aantal specifieke acties 
en maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd. 
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet10. 

1. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het 
winkelcluster
Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels in 
het winkelcluster is een speerpunt. Dit valt uiteen in de 
volgende onderdelen:

 a. De Stichting Streetwise wordt door gemeente 
ingezet om de aanwas van nieuw kwalitatief 
ondernemerschap in het winkelcluster 
te stimuleren. Dit kunnen winkels zijn, 
maar ook ondernemers die zich richten op 
dienstverlening en horeca. 

 b. Evenals in de SVREZL-winkelclusters 
Heerlen-Centrum, Heerlerheide en Giessen-
Bautsch / De Bautsch is de gemeentelijke 
stimuleringsregeling ‘Ruimte voor 
Ondernemerschap’ ook van kracht in 
Hoensbroek-Centrum. Doel van deze regeling is 
om nieuwvestiging in, en verplaatsing naar het 
winkelcluster te ondersteunen.

 c. In overleg met de plaatselijke ondernemers en 
de inwoners wordt een onderzoek uitgevoerd 
naar de verkeerscirculatie in Hoensbroek-
Centrum waarbij rekening wordt gehouden met 
aspecten als bereikbaarheid en de levendigheid 
van het winkelcluster. 

2. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten het 
concentratiegebied
Via omgevingsvergunningen of wijziging van het 
bestemmingsplan wordt de verkleuring en transformatie 
buiten het concentratiegebied gefaciliteerd (van 
winkels naar bijvoorbeeld dienstverlening, horeca en/of 
wonen). Tevens wordt onderzocht of (een deel van) de 
regionale stimuleringsregeling kan worden ingezet om 
de transformatie op deze plekken naar andere duurzame 
invullingen te stimuleren. Om in aanmerking te komen 
voor zo’n regeling dient de winkelbestemming te worden 
onttrokken.

10  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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