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GEMEENTE LANDGRAAF

Op de Kamp

Waubach

Schaesberg

Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelclusters
gemeente Landgraaf en omgeving1

Bevolkingsdichtheid

Afbeelding 1. geeft de geografische ligging van de
winkelclusters (concentratie- en balansgebieden) weer,
die in de SVREZL zijn aangeduid. In de gemeente
Landgraaf betreffen dit de winkelclusters Op de Kamp,
Schaesberg en Waubach.

SVREZL-balansgebied

1 Locatus peildatum: 5 september 2018, dit geldt voor alle tabellen waar data
van Locatus zijn gebruikt.

SVREZL-concentratiegebied
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Ingevulde voorraad functie detailhandel

Landgraaf

Ingevulde
voorraad
overige
functies
(horeca /
recreatie
en diensten)

Leegstaande voorraad publiekgerichte voorzieningen (detailhandel,
horeca/recreatie
en diensten)

Leegstaande voorraad in verhouding tot totale voorraad

% t.o.v totale omvang voorraad
publiekgerichte
voorzieningen
winkelcluster

% t.o.v. totale
omvang voorraad publiekgerichte voorzieningen gemeente

WVO

% t.o.v.
omvang
gemeente

m2 wvo

m2 wvo

% t.o.v.
omvang
gemeente

Op de Kamp

7.355

18%

643

985

15%

11,0%

2,1%

Schaesberg

6.657

17%

846

810

13%

9,7%

1,7%

Waubach

4.488

11%

930

1.234

19%

18,6%

2,7%

18.500

46%

2.419

3.029

48%

12,6%

6,5%

21.505

54%

3.342

52%

13,5%

7,2%

40.005

100%

6.371

100%

13,7%

13,7%

m2

SVREZLwinkelclusters
Buiten SVREZL
winkelclusters
Detailhandel totaal

Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente
Landgraaf (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.
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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
Landgraaf in deze rapportage:
Op de Kamp (vanaf pagina 5)
Schaesberg (vanaf pagina 21)
Waubach (vanaf pagina 35)

OP DE KAMP
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OP DE KAMP

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) is het winkelcluster Landgraaf Centrum
(Op de Kamp) 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
Op de Kamp 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 Op de Kamp2

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster Op
de Kamp – Voorzieningenstructuur

Dagelijks
Niet-dagelijks

Het winkelcluster Op de Kamp bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied. Binnen
dit winkelcluster is een tweetal supermarkten gevestigd.
Met name aan de Hoogstraat is sprake van horeca en zijn
enkele winkels in de niet-dagelijkse sector gelegen. Ook
staat een aantal panden leeg.

Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

2 Locatus peildatum: 5 september 2018
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OP DE KAMP

Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster Op
de Kamp – Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Afbeelding 1b laat de bevolkingsdichtheid in de
omgeving van het winkelcluster Op de Kamp zien. Aan
de noordzijde van het winkelcluster, met name aan de
Hoogstraat, is er een piek in de bevolkingsdichtheid op
te merken. Het winkelcluster neemt, geografisch gezien,
een zeer centrale positie in.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Op de Kamp

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster Op
de Kamp. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde het
uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 2010-2020
Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de SVREZL.
De afbakening van Op de Kamp is in het historisch
databestand van Locatus vergelijkbaar met het in de
SVREZL aangewezen winkelcluster.

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Op de Kamp
(Locatus, 2010)

Op de
Kamp

Dagelijks

Niet dagelijks

Leegstand

Jaar

Aantal

m2 wvo

gem. wvo
per winkei

Aantal

m2 wvo

gem. wvo
per winkei

2010

11

3.622

329

27

4.102

152

2014

11

3.687

335

26

4.099

158

2018

12

3.687

307

22

3.668

167

Afbeelding 2b Ontwikkeling aanbod
Op de Kamp 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 sinds 2010 vrijwel stabiel in aantal en
winkelvloeroppervlak. In de sector niet-dagelijkse
artikelen is het aanbod in aantal en omvang licht
afgenomen in de periode 2010-2018. In Landgraaf Op
de Kamp is een stijging van de leegstand waarneembaar
over de afgelopen 8 jaar.
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m2 wvo

gem. wvo
per winkei

50

50

3

491

164

7

985

141

Aantal

OP DE KAMP
Op de Kamp

Leegstand
Levensmiddelen
Persoonlijke verzorging
Dagelijkse artikelen

7

985

141

10

3.177

510

318

255

12

3.687

307

445

445

2

Warenhuis
Kleding en mode
Schoenen en lederwaren
Juwelier en optiek

gem. wvo per winkei

m2 wvo

Aantal

8

1.455

182

3

197

66

3

Huishoudelijke en luxe artikelen

470

157

365

365

314

314

235

118

Antiek en kunst
Sport en spel
Hobby
Media

2

110

110

2

77

70

Niet-dagelijkse artikelen

22

3.668

167

Totaal detailhandel

34

7.355

216

4

445

111

5

445

89

3

198

66

0

0

7

198

28

46

7.998

174

Dier en plant
Bruin- en witgoed
Fietsen- en autoaccessoires
Doe-het-zelf
Wonen
Detailhandel overig

Horeca
Cultuur

0

0

Ontspanning
Totaal Leisure
Verhuur
Ambacht
Financiele instelling

3

Particuliere dienstverlening
Totaal Diensten
Totaal publiekgerichte voorzieningen

0

0

Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZLwinkelcluster Op de Kamp, naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Op de Kamp opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 50% dagelijks winkelaanbod
en 50% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3

Functioneren Op de Kamp

Afbeelding 4a. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Op de Kamp
In afbeelding 4a is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in
het SVREZL-cluster Op de Kamp. Het verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Op de Kamp omvat
primair de kern Nieuwenhagen, maar heeft ook
een functie als hoofdwinkelcentrum voor de gehele
gemeente (zie hierna).

Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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OP DE KAMP

Afbeelding 4b. Indicatief verzorgingsgebied nietdagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Op de Kamp
In afbeelding 4b is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de niet-dagelijkse
winkelvoorzieningen in het SVREZL-winkelcluster Op de
Kamp. Wat betreft niet-dagelijkse voorzieningen vervult
Op de Kamp vooral een verzorgende functie voor de
inwoners in de eigen gemeente.

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.

13

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL

Afbeelding 5a. Demografische kenmerken
dagelijks verzorgingsgebied (bron: CBS)
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Circa 60% van de bevolking in het indicatief
verzorgingsgebied (dagelijks aanbod) van het
SVREZL-winkelcluster Op de Kamp is ouder
dan 45 jaar. Meer dan 70% van de huishoudens
betreft eenpersoonshuishoudens of huishoudens
zonder kinderen. Wat betreft de leeftijd en
huishoudenssamenstelling komt het beeld van het
verzorgingsgebied van Op de Kamp redelijk overeen met
het Parkstad-gemiddelde.
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OP DE KAMP

Afbeelding 6. Bestedingspotentie
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus,
bewerking: BRO)
Binnen het indicatief verzorgingsgebied van
het SVREZL-cluster Op de Kamp, ligt geen
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen
betreffende het SVREZL-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 winkelaanbod in het SVREZL-winkelcluster is het
resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige winkelvloeroppervlak
met de gemiddelde omzet per vierkante meter. Buiten de cluster is in het
verzorgingsgebied geen supermarktaanbod gevestigd. 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
Op de Kamp

Supermarkt

De afbakening van het SVREZL-cluster Op de Kamp
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.

Bushalte

16

Parkeren

OP DE KAMP

B4

Achtergrond

Bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente
Landgraaf in 1982 is ervoor gekozen om een nieuw
centrum te realiseren met woningen, winkels en het
gemeentehuis. In het jaar 2000 is het winkelcentrum
aan de noordoostzijde (zijde Dorpsstraat) uitgebreid
met 3000 m², appartementen en een parkeerplaats.
Vervolgens hebben er, buiten het reguliere beheer en
onderhoud, geen investeringen meer plaatsgevonden.
De winkelruimten zijn, behoudens het HEMA-pand,
volledig in eigendom van belegger Dela.
Sinds 2016 wordt Streetwise door de gemeente
Landgraaf ingezet om nieuw, kwalitatief
ondernemerschap toe te voegen aan het bestaande
winkelaanbod in het winkelcluster. Vanaf 2017 is een
promotiemanager actief. Deze werkt in opdracht
van het Ondernemerscollectief Op de Kamp en
onderzoekt de mogelijkheden om het functioneren
van het winkelcluster te verbeteren, bijvoorbeeld
via PR/communicatie en het treffen van collectieve
maatregelen om de sfeer en beleving van nieuwe
impulsen te voorzien.
Daarnaast geldt voor winkelcluster Op de Kamp –
evenals voor de winkelclusters Schaesberg en Waubach
– de subsidieregeling ‘Leegstaand Commercieel
Vastgoed’. Dit is een instrument om de commerciële
leegstand terug te dringen en nieuwe initiatieven van
ondernemers te bevorderen. De subsidie is een bijdrage
in de verbouwings- en/of inrichtingskosten. Met deze
regeling wil de gemeente ondernemers stimuleren om
leegstaande panden in de SVREZL-clusters in te vullen.

a. Stimuleringssubsidie: op deze subsidie kan
aanspraak worden gemaakt indien leegstaande
winkelpanden in de SVREZL-clusters, met
een minimale leegstand van zes maanden,
worden ingevuld. Ondernemers die voldoen
aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking
komen voor een eenmalige financiële bijdrage
van maximaal € 15.000,- en niet meer dan de
daadwerkelijke investeringskosten.
b. Gevelsubsidie: op deze subsidie kan
aanspraak worden gemaakt indien sprake
is van de transformatie (van gevels) van
leegstaande panden in de aangrenzende
aanloopgebieden. Daarbij verdwijnt de
retailbestemming berustende op het pand.
Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden,
kunnen in aanmerking komen voor een
eenmalige financiële bijdrage van maximaal
€ 6.000,- en niet meer dan de daadwerkelijke
investeringskosten.
In het voorjaar 2018 is de gemeente Landgraaf, samen
met de Stadsregio Parkstad, in overleg getreden met
vastgoedeigenaar Dela. Naar aanleiding daarvan is
Dela in gesprek met diverse partijen om te komen tot
een toekomstvisie voor Op de Kamp, met als doel een
toekomstbestendig winkelcluster te realiseren.

Daarnaast heeft de subsidieregeling tot doel om de
winkelgebieden verder te concentreren en eigenaren van
leegstaande panden, in de zogeheten aanloopgebieden,
te stimuleren hun leegstaande pand zodanig aan te
passen dat het beter aansluit bij de gewijzigde functie
en daardoor toekomstbestendig is. De regeling is vervat
in een gemeentelijke verordening en bijbehorend
kaartmateriaal waarop de SVREZL-clusters en de
aanloopgebieden zijn aangegeven. De regeling valt
uiteen in twee impulssubsidies, namelijk:
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B5

18

SWOT-analyse
STERKTEN

ZWAKTEN

KANSEN

BEDREIGINGEN

C

		

OP DE KAMP

Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Op de Kamp
aangewezen als stadsdeelcentrum. Het indicatieve
verzorgingsgebied voor het dagelijkse winkelaanbod in
dit cluster heeft een totale omvang van 16.195 inwoners.
De bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als
het gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling zijn
nagenoeg gelijk aan het Parkstad-gemiddelde. Het nietdagelijkse winkelaanbod in Op de Kamp heeft een ruimer
verzorgingsgebied en omvat de gehele gemeente. In de
directe nabijheid is een concentratie van winkels, horeca,
dienstverlening en leegstaand waarneembaar aan de
Hoogstraat.
In winkelcluster Op de Kamp is sprake van een
complementair aanbod bestaande uit 12 winkels voor
dagelijkse artikelen waaronder twee supermarkten, en
22 winkels in het niet-dagelijks aanbod. Zo’n 89% van
alle winkelmeters is gevuld en 11% staat leeg. Van alle in
functie zijnde winkelmeters wordt de helft gerekend tot
het dagelijkse aanbod en de andere helft tot het nietdagelijkse aanbod. De horecaondernemingen in Op de
Kamp, de goede bereikbaarheid en het gratis parkeren
dragen verder bij aan de aantrekkelijkheid van het
winkelcluster. Daarentegen is de uitstraling ondermaats
en is er weinig verblijfskwaliteit.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
(uitgaande van het dagelijks winkelaanbod) hoger
is dan de omzetclaim in de dagelijkse sector in het
winkelcluster: er is voldoende economisch draagvlak
voor de dagelijkse winkelvoorzieningen. Er is in die zin
zelfs nog omzetruimte in het winkelcluster, waarbij
wel de verwachting is dat een toevoeging van een
winkel in het dagelijkse segment in Op de Kamp leidt
tot verschuivingen en nieuwe opgaven elders in de
gemeente Landgraaf.
Om het functioneren van het winkelcluster Op de Kamp
te versterken wordt een aantal speerpunten benoemd
en hiermee specifieke acties en maatregelen uitgevoerd,
die hierna zijn opgesomd. Aanvullend hierop wordt op
de regionale schaal van Parkstad Limburg generiek
instrumentarium ingezet3.

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

1. Toekomstbestendig Op de Kamp
In samenspraak met de vastgoedeigenaar van Op de
Kamp, de publieke partijen en de ondernemers in het
winkelcluster wordt een toekomstvisie opgesteld,
met als doel een toekomstbestendig winkelcluster te
realiseren. Deze visie wordt vertaald in een actieplan
met concrete maatregelen. Hierin is ook aandacht voor
de directe (woon-)omgeving rondom Op de Kamp en de
openbare ruimte.
2. 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. In het winkelcluster is de gemeentelijke
subsidieregeling ‘Leegstaand Commercieel
Vastgoed’ van kracht. Deze regeling valt uiteen
in twee impulssubsidies, waarvan één er op
gericht is om ondernemers die een leegstaand
pand betrekken in Op de Kamp (mits het
betreffende pand minimaal zes maanden leeg
staat) een eenmalige financiële bijdrage te
verstrekken.
3. Promotie en communicatie Op de Kamp
Om de promotie van en communicatie over het
winkelcluster Op de Kamp te versterken, is sinds 2017 –
in opdracht van het Ondernemerscollectief Op de Kamp
– een promotiemanager actief. De promotiemanager
onderzoek de mogelijkheden om het functioneren
van het winkelcluster te verbeteren, bijvoorbeeld
via PR/communicatie en het treffen van collectieve
maatregelen om de sfeer en beleving in Op de Kamp van
nieuwe impulsen te voorzien.
4. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten
winkelcluster
De gemeentelijke subsidieregeling ‘Leegstaand
Commercieel Vastgoed’ is er ook op gericht om
de verkleuring en transformatie van (voormalige)
winkelpanden buiten het winkelcluster Op de Kamp
te stimuleren. Eén van de impulssubsidies is er op
gericht om een eenmalige financiële bijdrage aan
pandeigenaren te verstrekken voor de transformatie
(van gevels) van hun leegstaande panden, bijvoorbeeld
aan de Hoogstraat. Hierbij is voorwaardelijk dat de
winkelbestemming die op het pand rust, via een
bestemmingsplanwijziging wordt onttrokken.
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SCHAESBERG
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SCHAESBERG

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) is het winkelcluster Schaesberg 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 SVREZLwinkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie
blijkt ook de positie van Schaesberg 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 Schaesberg4

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Schaesberg – Voorzieningenstructuur
Het winkelcluster Schaesberg bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen
dit winkelcluster zijn drie supermarkten gevestigd.
Direct aangrenzend aan het winkelcluster is een vierde
supermarkt gevestigd; deze ligt buiten het winkelcluster
vanwege de beleidskeuzen die in het kader van de
SVREZL zijn gemaakt. Verder ten noorden van het
winkelcluster, aan de Streeperstraat, is een concentratie
van horeca, dienstverlening en niet-dagelijks
winkelaanbod gelegen. Ook is er sprake van leegstand.

4 Locatus peildatum: 5 september 2018
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Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

SCHAESBERG

Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster
Schaesberg – Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat de
bevolkingsdichtheid direct ten zuiden van winkelcluster
Schaesberg het hoogst is. Het gaat hierbij om een
relatief lichte piek in de bevolkingsdichtheid. Het
winkelcluster neemt, geografisch gezien, een centrale
positie in binnen de kern Schaesberg.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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Ontwikkeling winkelcluster
Schaesberg

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster
Schaesberg. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde het
uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 2010-2020
Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de SVREZL.
De afbakening van Schaesberg is in het historisch
databestand van Locatus goed vergelijkbaar met het in
de SVREZL aangewezen winkelcluster. In de SVREZL
is het winkelcluster, aan de noordzijde, compacter
afgebakend.

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

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

26

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening
uit afbeelding 2a. Het aantal winkels in de dagelijkse
sector is afgenomen in de periode 2010-2018, echter
het winkeloppervlak in deze sector is toegenomen. Ook
in de niet-dagelijkse sector is sprake van een toename
van het winkelvloeroppervlak. In beide sectoren is
sprake van schaalvergroting, aangezien de gemiddelde
vloeroppervlakte per winkel is toegenomen. De
leegstand is sinds 2014 wat beteft het aantal leegstaande
units afgenomen.

SCHAESBERG

Afbeelding 3. Winkelaanbod SVREZLwinkelcluster Schaesberg naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Schaesberg opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 54% dagelijks winkelaanbod
en 46% niet-dagelijks winkelaanbod. In de nietdagelijkse sector valt het relatief grote aantal winkels in
de branche kleding en mode op.
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Functioneren Schaesberg

Dagelijks
Niet-dagelijks

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Schaesberg
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in
het SVREZL-cluster Schaesberg. Het verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Schaesberg omvat primair
de kern Schaesberg.

Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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SCHAESBERG

 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.

Afbeelding 5. Demografische kenmerken
verzorgingsgebied (bron: CBS)
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Meer dan 50% van de bevolking in het indicatief
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster is
ouder dan 45 jaar. In vergelijking met het Parkstadgemiddelde, is er in het verzorgingsgebied sprake van
relatief veel huishoudens met twee ouders.
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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. 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 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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SCHAESBERG

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Schaesberg
De afbakening van het SVREZL-cluster 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
Supermarkt buiten winkelcluster
Parkeren
Kerk
Bushalte
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Achtergrond

In 2013 is Centrumplan Schaesberg volledig gerealiseerd.
Het plan omvat appartementen, zorgunits en 6.200 m2
retail en een overdekte parkeergarage.
Na vaststelling van de SVREZL behoort de
Streeperstraat en het gebied rondom de kerk niet meer
tot het centrum van Schaesberg. Het voornemen is
om op termijn de retailbestemming in dit gebied te
transformeren en vervolgens het gebied rondom de kerk
te verfraaien door vergroening en investeringen in de
openbare ruimte. Dit dient de aantrekkelijkheid van het
centrum als verblijfsgebied te versterken.
Sinds 2016 wordt Streetwise door de gemeente
Landgraaf ingezet om nieuw, kwalitatief
ondernemerschap toe te voegen aan het bestaande
winkelaanbod in het winkelcluster. Dit heeft geleid tot
de vestiging van Rudy’s en Jeflorist in Schaesberg. In het
gebied is het Ondernemerscollectief Schaesberg actief.
Deze onderneemt de volgende activiteiten: promotie,
evenementen, centrummanagement overleggen.
Daarnaast geldt voor winkelcluster Schaesberg – evenals
voor de winkelclusters Op de Kamp en Waubach – de
subsidieregeling ‘Leegstaand Commercieel Vastgoed’.
Dit is een instrument om de commerciële leegstand
terug te dringen en nieuwe initiatieven van ondernemers
te bevorderen. De subsidie is een bijdrage in de
verbouwings- en/of inrichtingskosten. Met deze regeling
wenst de gemeente ondernemers te stimuleren om
leegstaande panden in de SVREZL-clusters in te vullen.
Daarnaast heeft de subsidieregeling tot doel om de
winkelgebieden verder te concentreren en eigenaren van
leegstaande panden, in de zogeheten aanloopgebieden,
te stimuleren hun leegstaande pand zodanig aan te
passen dat het beter aansluit bij de gewijzigde functie
en daardoor toekomstbestendig is. De regeling is vervat
in een gemeentelijke verordening en bijbehorend
kaartmateriaal waarop de SVREZL-clusters en de
aanloopgebieden zijn aangegeven. De regeling valt
uiteen in twee impulssubsidies, namelijk:
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a.		

Stimuleringssubsidie: op deze subsidie kan
aanspraak worden gemaakt indien leegstaande
winkelpanden in de SVREZL-clusters, met
een minimale leegstand van zes maanden,
worden ingevuld. Ondernemers die voldoen
aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking
komen voor een eenmalige financiële bijdrage
van maximaal € 15.000,- en niet meer dan de
daadwerkelijke investeringskosten.

b.		

Gevelsubsidie: op deze subsidie kan aanspraak
worden gemaakt indien sprake is van de
transformatie (van gevels) van leegstaande
panden in de aangrenzende aanloopgebieden.
Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden,
kunnen in aanmerking komen voor een
eenmalige financiële bijdrage van maximaal
€ 6.000,- en niet meer dan de daadwerkelijke
investeringskosten.

SCHAESBERG

B5

SWOT-analyse

STERKTEN

ZWAKTEN

KANSEN

BEDREIGINGEN
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In de SVREZL is het winkelcluster Schaesberg
aangewezen als boodschappencentrum in een wijk.
Het indicatieve verzorgingsgebied voor het dagelijkse
winkelaanbod in dit cluster heeft een totale omvang
van 9.505 inwoners. De bevolkingskenmerken in
het verzorgingsgebied als het gaat over leeftijd en
huishoudenssamenstelling zijn ongeveer gelijk aan
het Parkstad-gemiddelde, wel valt op dat er relatief
veel tweeoudergezinnen in het verzorgingsgebied
woonachtig zijn. In de nabijgelegen Streeperstraat is
in hoge mate een concentratie van winkels, horeca,
dienstverlening en leegstand waarneembaar. De
leegstand in het winkelcluster (ca. 810m² wvo)
concentreert zich met name aan de Hoofdstraat, richting
de Kerk.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
(uitgaande van het dagelijks winkelaanbod) nagenoeg
gelijk is aan de omzetclaim in de dagelijkse sector in het
winkelcluster. Als het overige dagelijkse winkelaanbod,
dat buiten het winkelcluster Schaesberg is gelegen,
in deze berekening wordt meegenomen valt direct
het volgende op: in het verzorgingsgebied van het
winkelcluster Schaesberg wonen te weinig mensen
(oftewel: deze inwoners genereren samen te weinig
omzet) om alle huidige dagelijkse winkels levensvatbaar
te laten zijn. De dagelijkse sector in Schaesberg staat in
bedrijfseconomische zin onder druk.
Om het functioneren van het winkelcluster Schaesberg
te versterken, met behoud van een mix aan winkels
in het dagelijkse en niet-dagelijkse segment, wordt
een aantal speerpunten benoemd en hiermee
samenhangende specifieke acties en maatregelen
uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd. Aanvullend hierop
wordt op de regionale schaal van Parkstad Limburg
generiek instrumentarium ingezet5.
1. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het
winkelcluster
Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels
in het winkelcluster is een speerpunt, ook om de
leefbaarheid (‘ontmoeting’) te versterken. Dit valt uiteen
in de volgende onderdelen:
5 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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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. In het winkelcluster is de gemeentelijke
subsidieregeling ‘Leegstaand Commercieel
Vastgoed’ van kracht. Deze regeling valt uiteen
in twee impulssubsidies, waarvan één er op
gericht is om ondernemers die een leegstaand
pand betrekken in Schaesberg (mits het
betreffende pand minimaal zes maanden leeg
staat) een eenmalige financiële bijdrage te
verstrekken.
2. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten
winkelcluster
De gemeentelijke subsidieregeling ‘Leegstaand
Commercieel Vastgoed’ is er ook op gericht om
de verkleuring en transformatie van (voormalige)
winkelpanden buiten het winkelcluster Schaesberg
te stimuleren. Eén van de impulssubsidies is er op
gericht om een eenmalige financiële bijdrage aan
pandeigenaren te verstrekken voor de transformatie
(van gevels) van hun leegstaande panden, bijvoorbeeld
aan de Streeperstraat en het noordelijk gedeelte
van de Hoofdstraat. Hierbij is voorwaardelijk dat
de winkelbestemming die op het pand rust, via een
bestemmingsplanwijziging wordt onttrokken.
3. Samenwerking Ondernemerscollectief Schaesberg
De gemeente faciliteert en ondersteunt de
samenwerking van het Ondernemerscollectief
Schaesberg, onder meer als het gaat om concrete
initiatieven die het collectief in Schaesberg versterken.
4. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid
Aan de noordzijde van het winkelcluster – tussen het
noordelijke gedeelte van de Hoofdstraat en de rotonde
nabij het spoor) wordt ingezet op de verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid door onder
meer de transformatie van winkels (zie onder 2.) en het
verfraaien van de openbare ruimte rondom de Kerk
door de aanleg van groenvoorzieningen in relatie tot de
aanwezige cultuurhistorische elementen.

WAUBACH
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WAUBACH

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) is het winkelcluster Waubach 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 SVREZLwinkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie
blijkt ook de positie van Waubach ten opzichte van de
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven
en nader toegelicht.
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Winkelcluster Waubach6

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Waubach – Voorzieningenstructuur

Dagelijks

Het winkelcluster Waubach bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening bestaat uit een balansgebied.
Binnen dit winkelcluster zijn twee supermarkten
gevestigd. Verspreid in de kern Waubach, buiten
het SVREZL-winkelcluster, zijn nog enkele winkels
gelegen. Dat geldt ook voor een aantal zaken in de
dienstverlening en horeca.

Horeca / Recreatie

Niet-dagelijks

Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

6 Locatus peildatum: 5 september 2018
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WAUBACH

Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster
Waubach – Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Afbeelding 1b geeft een duidelijke piek in de
bevolkingsdichtheid weer ten zuiden van het SVREZLwinkelcluster Waubach. Het winkelcluster neemt vanuit
geografisch perspectief een redelijk centrale positie in
binnen de kern.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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Ontwikkeling winkelcluster
Waubach

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster
Waubach. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde
het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 20102020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de
SVREZL. De afbakening van Waubach is in het historisch
databestand van Locatus vergelijkbaar met het in de
SVREZL aangewezen winkelcluster. Locatus hanteert als
naam van het winkelcluster ‘Ubach over Worms’.

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Ubach over
Worms (Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling aanbod Ubach over
Worms 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 is in de periode 20102018 wat betreft dagelijks aanbod sterk toegenomen. Er
is namelijk sprake van zowel een toename van het aantal
winkels als een toename van de gemiddelde oppervlakte
per winkel. Wat betreft het niet-dagelijks aanbod is een
lichte daling van het aantal winkels en de oppervlakte
waar te nemen in de periode 2010-2018. De leegstand is
in 2018 ten opzichte van 2014 licht gedaald.
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WAUBACH

Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZLwinkelcluster Waubach naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Waubach opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 59% dagelijks winkelaanbod
en 41% niet-dagelijks winkelaanbod. In de niet-dagelijkse
sector valt het relatief grote aantal winkels in de branche
kleding en mode op.
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Functioneren Waubach

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Waubach
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen
in het SVREZL-cluster Waubach. Het verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Waubach beslaat
primair Ubach over Worms (Waubach, Lauradorp,
Abdissenbosch en Rimburg).
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.

42

Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

WAUBACH

Afbeelding 5. Demografische kenmerken
verzorgingsgebied (bron: CBS)
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Circa 56% van de bevolking in het indicatief
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster
Waubach is ouder dan 45 jaar. Bijna 70% van alle
huishoudens betreft een eenpersoonshuishouden of
huishouden zonder kinderen. In vergelijking met het
Parkstad-gemiddelde, is het aandeel huishoudens met
twee ouders relatief groot.
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus,
bewerking: BRO)
Binnen het indicatief verzorgingsgebied van het
SVREZL-cluster Waubach, ligt geen supermarktaanbod
buiten het SVREZL-cluster. Derhalve wordt hier volstaan
met enkel de berekeningen betreffende het SVREZLcluster.
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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 SVREZLwinkelcluster 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.

WAUBACH

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Waubach
De afbakening van het SVREZL-cluster 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
Parkeren
Cultuur
Bushalte
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Achtergrond

In het nieuwe “Centrumplan Waubach” is 3.100m2 retail
gerealiseerd en 51 appartementen (koop en huur). De
realisatie van dit centrumplan heeft een impuls gegeven
aan het winkelcentrum Waubach. Momenteel worden
de voorbereidingen getroffen voor de reconstructie
van de Oude Markt, waarbij de openbare ruimte en
de infrastructuur worden vernieuwd en aangepast.
Bovendien wordt er getracht de beleefbaarheid van het
plein te vergroten en horeca te stimuleren rondom de
Oude Markt.
Sinds 2016 wordt Streetwise door de gemeente
Landgraaf ingezet om nieuw, kwalitatief
ondernemerschap toe te voegen aan het bestaande
winkelaanbod in het winkelcluster. Dit heeft geleid
tot de vestiging van Boots Optiek, Liflower, United
Strength Gym en ’t Hert va Woabich in Waubach. In het
gebied is het Ondernemerscollectief Waubach actief.
Deze onderneemt de volgende activiteiten: promotie,
evenementen, centrummanagement overleggen.
Daarnaast geldt voor winkelcluster Waubach – evenals
voor de winkelclusters Op de Kamp en Schaesberg – de
subsidieregeling ‘Leegstaand Commercieel Vastgoed’.
Dit is een instrument om de commerciële leegstand
terug te dringen en nieuwe initiatieven van ondernemers
te bevorderen. De subsidie is een bijdrage in de
verbouwings- en/of inrichtingskosten. Met deze regeling
wenst de gemeente ondernemers te stimuleren om
leegstaande panden in de SVREZL-clusters in te vullen.
Daarnaast heeft de subsidieregeling tot doel om de
winkelgebieden verder te concentreren en eigenaren van
leegstaande panden, in de zogeheten aanloopgebieden,
te stimuleren hun leegstaande pand zodanig aan te
passen dat het beter aansluit bij de gewijzigde functie
en daardoor toekomstbestendig is. De regeling is vervat
in een gemeentelijke verordening en bijbehorend
kaartmateriaal waarop de SVREZL-clusters en de
aanloopgebieden zijn aangegeven. De regeling valt
uiteen in twee impulssubsidies, namelijk:
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a.		

Stimuleringssubsidie: op deze subsidie kan
aanspraak worden gemaakt indien leegstaande
winkelpanden in de SVREZL-clusters, met
een minimale leegstand van zes maanden,
worden ingevuld. Ondernemers die voldoen
aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking
komen voor een eenmalige financiële bijdrage
van maximaal € 15.000,- en niet meer dan de
daadwerkelijke investeringskosten.

b.		

Gevelsubsidie: op deze subsidie kan
aanspraak worden gemaakt indien sprake
is van de transformatie (van gevels) van
leegstaande panden in de aangrenzende
aanloopgebieden. Daarbij verdwijnt de
retailbestemming berustende op het pand.
Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden,
kunnen in aanmerking komen voor een
eenmalige financiële bijdrage van maximaal
€ 6.000,- en niet meer dan de daadwerkelijke
investeringskosten.

WAUBACH
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In de SVREZL is het winkelcluster Waubach aangewezen
als boodschappencentrum in een wijk. Het indicatieve
verzorgingsgebied voor het dagelijkse winkelaanbod in
dit cluster heeft een totale omvang van 11.845 inwoners.
De bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als
het gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling
zijn ongeveer gelijk aan het Parkstad-gemiddelde, wel
valt op dat er relatief veel tweeoudergezinnen in het
verzorgingsgebied woonachtig zijn.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
(uitgaande van het dagelijks winkelaanbod) hoger
is dan de omzetclaim in de dagelijkse sector in het
winkelcluster. Deze theoretische marktruimte wordt
echter niet als dusdanig teruggezien in de markt.
Het is reëel om aan te nemen dat veel inwoners uit
het verzorgingsgebied hun dagelijkse inkopen doen
in nabijgelegen winkelclusters zoals Op de Kamp, of
wellicht in Duitsland.
Als wordt gekeken naar het totale winkelareaal in
Waubach zijn er 8 winkels in de dagelijkse sector actief
en 15 in de niet-dagelijkse sector. Circa 19% van het
totale winkelvloeroppervlak staat leeg; dit betreft een
vijftal panden met een totale winkelvloeroppervlakte
van 1.234m². In het winkelcluster Waubach is een aantal
ondernemingen in de sectoren horeca en dienstverlening
aanwezig.
Om het functioneren van het winkelcluster Waubach
te versterken wordt een aantal speerpunten benoemd
en hiermee samenhangende specifieke acties en
maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd.
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet7.
1. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het
winkelcluster
Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels
in het winkelcluster is een speerpunt, ook om de
leefbaarheid (‘ontmoeting’) te versterken. Dit valt uiteen
in de volgende onderdelen:

7 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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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. In het winkelcluster is de gemeentelijke
subsidieregeling ‘Leegstaand Commercieel
Vastgoed’ van kracht. Deze regeling valt
uiteen in twee impulssubsidies, waarvan één
er op gericht is om ondernemers die een
leegstaand pand betrekken in Waubach (mits
het betreffende pand minimaal zes maanden
leeg staat) een eenmalige financiële bijdrage te
verstrekken.
2. Reconstructie Oude Markt
Om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit en de
ontmoetingsfunctie in Waubach te verbeteren wordt
gewerkt aan de reconstructie van de Oude Markt,
waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor horeca aan
het plein door een herinrichting van de openbare ruimte
en aanpassingen in de infrastructuur.
3. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten
winkelcluster
De gemeentelijke subsidieregeling ‘Leegstaand
Commercieel Vastgoed’ is er ook op gericht om
de verkleuring en transformatie van (voormalige)
winkelpanden buiten het winkelcluster Waubach
te stimuleren. Eén van de impulssubsidies is er op
gericht om een eenmalige financiële bijdrage aan
pandeigenaren te verstrekken voor de transformatie
(van gevels) van hun leegstaande panden. Hierbij is
voorwaardelijk dat de winkelbestemming die op het
pand rust, via een bestemmingsplanwijziging wordt
onttrokken.
4. Samenwerking Ondernemerscollectief Waubach
De gemeente faciliteert en ondersteunt de
samenwerking van het Ondernemerscollectief Waubach,
onder meer als het gaat om concrete initiatieven die het
collectief in Waubach versterken.
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