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GEMEENTE SIMPELVELD

Simpelveld Centrum

Bocholtz

Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelclusters
gemeente Simpelveld 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
Simpelveld betreffen dit de winkelclusters SimpelveldCentrum en Bocholtz.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

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

Simpelveld
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Leegstaande voorraad
voorraad
publiekgerichte voorzieoverige
ningen (detailhandel,
functies
horeca/recreatie en
(horeca /
diensten)
recreatie en
diensten)

Leegstaande voorraad in verhouding tot totale voorraad

% t.o.v totale
omvang voorraad publiek% t.o.v. om- gerichte voorvang ge- zieningen winmeente
kei cluster

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

m2 wvo

% t.o.v.
omvang
gemeente

m2 wvo

m2 wvo

Simpelveld Cen!rum
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67%

1.406

1.241
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12,6%
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1.220

11%
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18%

15,5%

2,7%

8.558

80%

2.012

1.576

86%

13,0%

12,6%
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20%

249

14%

10,3%
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10.727

100%
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100%

14,5%

14,5%

----------------------------------- ·
SVREL
winkelclusters
Buiten SVREZL
winkelclusters
Detailhandel totaal

Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente
Simpelveld (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.

4

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
Simpelveld in deze rapportage:
Simpelveld Centrum (vanaf pagina 5)
Bocholtz (vanaf pagina 19 )

SIMPELVELD-CENTRUM
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SIMPELVELD CENTRUM

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie ZuidLimburg (SVREZL) is het winkelcluster SimpelveldCentrum aangewezen als Boodschappencentrum
in een dorp. Het winkelcluster maakt deel uit van de
hoofdwinkelstructuur in Parkstad. De gebiedsafbakening
van dit winkelcluster omvat een concentratie- (groen)
en een balansgebied (geel). De primaire kleurcode
in de SVREZL-winkelhiërarchie is groen. Uit deze
winkelhiërarchie blijkt ook de positie van SimpelveldCentrum 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 Simpelveld
Centrum2

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Simpelveld Centrum – Voorzieningenstructuur
Het winkelcluster Simpelveld-centrum bestaat op basis
van de SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied
en een balansgebied. Binnen dit winkelcluster zijn twee
supermarkten gevestigd. In de omgeving zijn diverse
verspreide winkels gelegen.

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

2 Locatus peildatum: 5 september 2018
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SIMPELVELD CENTRUM

Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster
Simpelveld Centrum – Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid in Simpelveld laat een
evenredige verdeling zien. Het winkelcluster Simpelveld
Centrum is vrij centraal in de kern gelegen.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Simpelveld-centrum

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
Simpelveld Centrum. In afbeelding 2a is de Locatusafbakening uit 2010 weergegeven. Deze afbakening
vormde het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie
2010-2020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van
de SVREZL. De afbakening van Simpelveld Centrum is
in het historisch databestand van Locatus vergelijkbaar
met het in de SVREZL aangewezen winkelcluster.

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

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod
Simpelveld 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 dagelijkse sector
is de afgelopen 8 jaar toegenomen in zowel het aantal
winkels als het winkelvloeroppervlak. Dat geldt ook
voor het niet-dagelijkse aanbod. Deze toename heeft
plaatsgevonden in het kader van de realisatie van het
Centrumplan Simpelveld. Een afname in leegstaande
aantallen en winkelvloeroppervlakte is zichtbaar.
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SIMPELVELD CENTRUM

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

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Simpelveld Centrum opgenomen, verdeeld
naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo
detailhandel in het winkelcluster betreft 36% dagelijks
winkelaanbod en 64% niet-dagelijks winkelaanbod.
In de niet-dagelijkse sector valt op dat veel vierkante
meters behoren tot de branches ‘huishoudelijke en luxe
artikelen’ en ‘doe-het-zelf’.
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B3

Functioneren Simpelveld Centrum

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Simpelveld Centrum
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen
in het SVREZL-cluster Simpelveld Centrum. Het
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster
Simpelveld Centrum beslaat primair de kern Simpelveld,
een deel van Ubachsberg, Baneheide en Broek.
Daarnaast is de ervaring dat ook inwoners uit onder
andere de kernen Eys, Wahlwiller, Nijswiller, Lemiers en
Vijlen gebruik maken van het dagelijks winkelaanbod
in Simpelveld Centrum, echter dit is niet op de kaart
aangeduid.
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Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

SIMPELVELD 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.

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
Simpelveld Centrum is ouder dan 45 jaar. Het aandeel
eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder
kinderen is groot (70%).
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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 Simpelveld Centrum, ligt geen
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen
betreffende het SVERZL-cluster.
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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.

SIMPELVELD CENTRUM

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Simpelveld Centrum

Supermarkt binnen winkelcluster

De afbakening van het SVREZL-cluster Simpelveld
Centrum 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.

Zorg

Parkeren

Bushalte
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B4

Achtergrond

In 2012 is Fase 1 van het ‘Centrumplan Simpelveld’
gerealiseerd. In 2014 hebben de gemeente Simpelveld
en Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. besloten om Fase
2 niet te realiseren, waardoor er uiteindelijk minder
woningen zijn gerealiseerd dan in het oorspronkelijke
plan was voorzien.

Vanaf 2018 wordt Streetwise door de gemeente
Simpelveld ingezet om de organisatie van en rondom
de ondernemersvereniging te ondersteunen. Er is geen
stimuleringsregeling van kracht in het winkelcluster
Simpelveld.

In Simpelveld is een ondernemerscollectief actief:
Ondernemend Simpelveld. Doelstellingen van dit
collectief zijn onder andere het onderhouden en
versterken van het zakelijk netwerk, het stimuleren van
de verkeersveiligheid, het bevorderen en organiseren
van activiteiten en evenementen, het versterken van
de onderlinge samenwerking en branding/PR van het
winkelcluster.

B5
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SWOT-analyse

STERKTEN

ZWAKTEN

KANSEN

BEDREIGINGEN

SIMPELVELD CENTRUM

C

		

Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Simpelveld-Centrum
aangewezen als boodschappencentrum in een dorp.
Het indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster
omvat de kernen Simpelveld, een deel van Ubachsberg,
Baneheide en Broek. De ervaring is dat ook inwoners
uit diverse kernen in de gemeente Gulpen-Wittem
voor hun dagelijkse inkopen een bezoek brengen aan
Simpelveld-Centrum. Het indicatieve verzorgingsgebied
heeft een totale omvang van 7.015 inwoners. In het
verzorgingsgebied zijn relatief veel tweeoudergezinnen
en tweepersoonshuishoudens zonder kinderen
woonachtig.
In het winkelcluster is sprake van een complementair
aanbod bestaande uit 9 winkels voor dagelijkse artikelen
waaronder twee supermarkten, en 25 winkels in het
niet-dagelijks aanbod. De directe nabijheid van horecaaanbod versterkt het functioneren van het winkelcluster.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat het
bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied en de
omzetclaim in het winkelcluster ongeveer gelijk zijn: bij
ongewijzigde marktomstandigheden is er voldoende
economisch draagvlak voor de winkelvoorzieningen. Het
draagvlak wordt versterkt door de aantrekkingskracht
van het winkelcluster van buiten het indicatieve
verzorgingsgebied (o.a. Bocholtz en diverse kernen in de
gemeente Gulpen-Wittem).

1. Simpelveld-Centrum als ontmoetingsplek
Het behouden en versterken van de mix aan functies
(winkels, horeca, cultuur en de relatie met het toeristisch
profiel) in het winkelcluster is van groot belang, zowel
voor de toekomstbestendigheid van het winkelcluster
als voor de algehele leefbaarheid in de kern Simpelveld.
Centraal uitgangspunt is ‘ontmoeting’. Ondersteunend
hieraan, wordt onderzocht hoe de verblijfskwaliteit in
het winkelcluster kan worden verbeterd.
2. Faciliteren van ondernemersinitiatieven
De gemeente faciliteert en ondersteunt (initiatieven
die voortkomen uit) de samenwerking in het
ondernemerscollectief ‘Ondernemend Simpelveld’.
De Stichting Streetwise wordt tijdelijk ingezet om het
ondernemerscollectief te ondersteunen bij onder meer
organisatorische aspecten.

Om het functioneren van het winkelcluster SimpelveldCentrum 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 ingezet3.

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

A

Positie in de SVREZL

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

21

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL

B1

Winkelcluster Bocholtz4

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Bocholtz - Voorzieningenstructuur

Dagelijks

Het winkelcluster Bocholtz bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen dit
winkelcluster is één supermarkt gevestigd. Buiten het
SVREZL-winkelcluster is er vrijwel geen dagelijks en nietdagelijks winkelaanbod aanwezig. Wel is er in beperkte
mate horeca/recreatie en dienstverlening buiten het
SVRZL-winkelcluster gelegen.

Horeca / Recreatie

Niet-dagelijks

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

4 Locatus peildatum: 5 september 2018
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BOCHOLTZ

Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster
Centrum – Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid in de kern Bocholtz is redelijk
gelijkmatig verdeeld, met kleine pieken aan weerszijden
van het winkelcluster. Het winkelcluster ligt, geografisch
gezien, op een centrale plek.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Bocholtz

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
Bocholtz. 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 Bocholtz is in het historisch
databestand van Locatus groter dan het in de SVREZL
aangewezen winkelcluster.

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

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod
Bocholtz 2010 – 2014 – 2018
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
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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 als in winkelvloeroppervlakte
toegenomen in de afgelopen 8 jaar, waarbij deze
toename met name in kleinere verkooppunten in de
dagelijkse sector lijkt te zitten. In de niet-dagelijkse
sector is een afname van het aanbod, zowel in aantal
winkels als in winkelvloeroppervlak, te zien. Bocholtz laat
een afname in leegstand zien.

BOCHOLTZ

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

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Bocholtz opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 91% dagelijks winkelaanbod
en 9% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3

Functioneren Bocholtz

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Centrum Bocholtz
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in
het SVREZL-cluster Bocholtz. Het verzorgingsgebied van
het SVREZL-winkelcluster Bocholtz beslaat met name de
kernen Bocholtz en Bocholtzerheide.
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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Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

BOCHOLTZ

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-cluster Bocholtz is
ouder dan 45 jaar, het beeld in Bocholtz komt wat betreft
leeftijdscategorieën vrijwel overeen met Parkstad
als geheel. Het aandeel eenpersoonshuishoudens en
huishoudens zonder kinderen is in Bocholtz groot,
maar relatief gezien 5% kleiner dan in Parkstad. In
vergelijking tot het Parkstad-gemiddelde, is de groep
huishoudens met twee ouders ruim aanwezig in het
verzorgingsgebied van het winkelcluster Bocholtz.
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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 Bocholtz, ligt geen supermarktaanbod
buiten het SVREZL-cluster. Derhalve wordt hier volstaan
met enkel de berekeningen betreffende het SVERZLcluster.
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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.

BOCHOLTZ

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Bocholtz
De afbakening van het SVREZL-cluster Bocholtz 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
Parkeren
Onderwijs
Sport
Zorg
Kerk
Bushalte
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B4

Achtergrond

Sinds 1 maart 2016 wordt Streetwise door de
gemeente Simpelveld ingezet om nieuw, kwalitatief
ondernemerschap toe te voegen aan het bestaande
(winkel-)aanbod in het winkelcluster. Er is geen
stimuleringsregeling van kracht in het winkelcluster
Bocholtz.
Streetwise is vanaf 1 maart 2018 ook gevraagd
om Ondernemend Simpelveld te ondersteunen
en om te onderzoeken of samenwerking met
het ondernemerscollectief ‘Bóches Bei-ee’ tot de
mogelijkheden behoort. Via ‘Bóches Bei-ee’ hebben
ca. 55 ondernemers uit de kern Bocholtz zich verenigd.
Dit initiatief wordt gesteund door de gemeente.
Het ondernemerscollectief zet in op het versterken
van eigentijds ondernemerschap in Bocholtz, op de
samenwerking tussen en de vasthoudendheid van lokale
ondernemers.
Eind 2018 heeft besluitvorming in de
gemeenteraad plaatsgevonden over het ‘Integraal
Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz’ (hierna: I-DOP).
Met de uitvoering van dit plan wordt ingezet op onder
meer een versterkte toeristisch-recreatieve profilering
van de kern Bocholtz, als nieuwe economische drager
in de kern en voor de invulling van vastgoed. Ook is de
intentie om, vanuit dit hernieuwd profiel, maatregelen
te treffen in het winkelcluster zoals de herinrichting van
de openbare ruimte, het investeren in sfeer en beleving
(verblijfskwaliteit), parkeervoorzieningen, de fysiekruimtelijke aanhaking op toeristische verbindingen
zoals ZLSM, Leisure Lane, Kalkbaan en wordt getracht
kwalitatieve horecaondernemingen toe te voegen.
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In de SVREZL is het winkelcluster Bocholtz aangewezen
als buurtcentrum in een kern of wijk. Het indicatieve
verzorgingsgebied van dit cluster omvat de kernen
Bocholtz en Bocholtzerheide, met een totale omvang
van 4.760 inwoners. In het verzorgingsgebied zijn relatief
veel tweeoudergezinnen en tweepersoonshuishoudens
zonder kinderen woonachtig.
Het winkelaanbod in het cluster is met name gericht op
dagelijkse artikelen, waarbij de supermarkt in grote mate
de toekomstvastheid van het winkelcluster bepaalt.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
circa € 5 miljoen hoger is dan de omzetclaim in het
winkelcluster. In theoretische zin kunnen de bestaande
winkels in het winkelcluster voldoende omzet genereren
in het verzorgingsgebied. Echter het leegstandcijfer
en de verhouding tussen het bestedingspotentieel
en de omzetclaim van het nabijgelegen winkelcluster
Simpelveld-Centrum, duiden er op dat relatief veel
inwoners uit Bocholtz en Bocholtzerheide inkopen
doen in Simpelveld en/of andere gemeenten. Dit zet
de levensvatbaarheid van de bestaande winkels in het
winkelcluster Bocholtz onder druk.
Om het bestaande winkelaanbod te behouden en
het functioneren van het winkelcluster Bocholtz 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 ingezet5.

5 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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1. Overleg met belangrijke stakeholders in het
winkelcluster
De gemeente voert structureel overleg met de
supermarktexploitant, andere winkeliers en de
winkeliersvereniging.
2. Het stimuleren van nieuw kwalitatief
ondernemerschap
De Stichting Streetwise wordt tijdelijk ingezet
om enerzijds de aanwas van nieuw kwalitatief
ondernemerschap te stimuleren en deze te concentreren
in het winkelclusters. Anderzijds wordt het collectief
ondernemersgevoel via de samenwerking in ‘Bóches Beiee’ versterkt.
3. Uitvoering van I-DOP: een leefbaar, vitaal en attractief
Bocholtz
Om de leefbaarheid, vitaliteit en attractiviteit van de
kern Bocholtz duurzaam te versterken wordt ingezet op
de uitvoering van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan
Bocholtz (I-DOP). Eén van de onderdelen van I-DOP
betreft het behouden van de basisvoorzieningen, dat
onder meer betrekking heeft op het winkelaanbod. Ook
wordt gewerkt aan de verbetering van de ruimtelijke
randvoorwaarden in het winkelcluster, zoals de
bereikbaarheid, parkeren (inclusief het parkeerregime),
en de herinrichting van de openbare ruimte met als
doel het vergroten van de verblijfskwaliteit (sfeer en
beleving).
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