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GEMEENTE VOERENDAAL

Klimmen

Voerendaal Centrum

Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelclusters
gemeente Voerendaal 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
Voerendaal betreffen dit de winkelclusters VoerendaalCentrum en Klimmen.

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

Voerendaal

Klimmen
Voerendaal Centrum
SVREZLwinkelclusters
Buiten SVREZL
winkelclusters
Detailhandel totaal

Ingevulde
voorraad
overige
functies
(horeca /
recreatie
en diensten)

Leegstaande voorraad in ver
houding tot totale voorraad

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

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

m 2 wvo
1.510

% t.o.v.
omvang
gemeente
18%

m2 wvo
65

m 2 wvo

% t.o.v.
omvang
emeente

3.767

46%

628

768

37%

14,9%

7,5%

5.277

64%

693

768

37%

11,4%

7,5%

2.909

36%

1.295

63%

30,8%

12,6%

8.186

100%

2.063

100%

20,1%

20,1%

Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente
Voerendaal (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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Leegstaande voorraad
publiekgerichte voor
zieningen (detailhan
del, horeca/recreatie
en diensten)

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
Voerendaal in deze rapportage:
Klimmen (vanaf pagina 5)
Voerendaal Centrum (vanaf pagina 19)

KLIMMEN
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KLIMMEN

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) is het winkelcluster Klimmen 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 Klimmen 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 Klimmen2

Afbeelding 1a. Ligging winkelcluster KlimmenVoorzieningenstructuur

Dagelijks

Het winkelcluster Klimmen bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen dit
winkelcluster is één supermarkt gevestigd. Buiten het
winkelcluster is er sprake van beperkt verspreid aanbod,
dat met name horeca/recreatie betreft.

Horeca / Recreatie

Niet-dagelijks

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

2 Locatus peildatum: 5 september 2018
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KLIMMEN

Afbeelding 1b. Ligging winkelcluster Klimmen –
Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid is het hoogst in de directe
omgeving van het SVREZL-winkelcluster Klimmen.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Klimmen

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. Echter Locatus heeft het in de
SVREZL aangewezen winkelcluster Klimmen niet als
dusdanig aangeduid. Daardoor is, in tegenstelling tot
het gebiedsprofiel van het winkelcluster Voerendaal
Centrum, voor het winkelcluster Klimmen geen
historische analyse (2010, 2014, 2018) opgenomen.
Met de aanduiding van het winkelcluster Klimmen in de
SVREZL, is het vanaf nu wel mogelijk de ontwikkeling
ten aanzien van detailhandel te monitoren.
Afbeelding 2a en 2b zijn derhalve niet beschikbaar voor
het winkelcluster Klimmen.

10

KLIMMEN

Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZLwinkelcluster Klimmen, naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Klimmen opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 83% dagelijks winkelaanbod
en 17% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3

Functioneren Klimmen

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Klimmen
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen
in het SVREZL-cluster Klimmen. Het verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Klimmen beslaat
de kernen Klimmen en Ransdaal inclusief enkele
buurtschappen.
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

KLIMMEN

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
Klimmen is ouder dan 45 jaar. Het aandeel huishoudens
met twee ouders en huishoudens zonder kinderen is, in
vergelijking met het gemiddelde in Parkstad, groot te
noemen.
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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 Klimmen, 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.

KLIMMEN

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Klimmen

Supermarkt binnen winkelcluster

De afbakening van het SVREZL-cluster Klimmen 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

Parkeren
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B4

Achtergrond

Aan het Drossaert de Limpensplein is in 2011 een
nieuwbouwcomplex opgeleverd, waarin een full-service
supermarkt, een lunchroom, een fysiotherapiepraktijk en
woningen zijn ondergebracht. Aan de Klimmenderstraat,
in de noordelijke helft van het winkelcluster, is
van oudsher een aantal winkels gevestigd die het
dagelijks aanbod completeren zoals een slagerij en
bakkerij. Dichtbij het aangewezen winkelcluster is
sprake van enkele verspreid gelegen winkels, zoals
een boerderijwinkel, een woondecoratiewinkel,
een slagerij (bij de zorgboerderij) en een winkel in
doe-het-zelf artikelen (bij het constructiebedrijf).
Aan de Klimmenderstraat is zijn ook diverse
horecagelegenheden gevestigd.

B5
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In het winkelcluster ‘Klimmen’ is geen ondernemers- of
winkeliersvereniging actief. Er is geen gemeentelijke
stimuleringsregeling van kracht, noch wordt door
de gemeente specifiek instrumentarium ingezet ter
versterking van het winkelcluster.

SWOT-analyse

STERKTEN

ZWAKTEN

KANSEN

BEDREIGINGEN

KLIMMEN

C

		

Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Klimmen aangewezen
als buurtcentrum in een kern of wijk. Het indicatieve
verzorgingsgebied van dit cluster omvat de kernen
Klimmen en Ransdaal, met een totale omvang van 4.270
inwoners. In het verzorgingsgebied zijn relatief weinig
eenpersoonshuishoudens woonachtig, daarentegen zijn
er veel tweeoudergezinnen.
Het winkelaanbod in het cluster is met name gericht
op dagelijkse artikelen. Uit de economische analyse
(afbeelding 6) blijkt dat het bestedingspotentieel
van dit verzorgingsgebied circa € 3 miljoen hoger
is dan de omzetclaim in het winkelcluster. Gelet op
de actuele marktdynamiek en het feit dat er geen
leegstand is, is niet de verwachting dat dit op korte
termijn leidt tot nieuwe winkelvestigingen in Klimmen.
Bovendien wordt aangenomen wordt dat inwoners
uit het verzorgingsgebied ook boodschappen doen in
de nabijgelegen, meer complete winkelclusters zoals
Voerendaal-Centrum.
De toekomstvastheid van het winkelcluster Klimmen
wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van
de supermarkt. Vandaar dat de gemeente structureel
overleg voert met de supermarktexploitant en het
speciale busvervoer uit Ransdaal naar de supermarkt in
stand wordt gehouden. Ingezet wordt op het behouden
van de huidige winkelvoorzieningen. 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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VOERENDAAL-CENTRUM
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VOERENDAAL CENTRUM

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie ZuidLimburg (SVREZL) is het winkelcluster VoerendaalCentrum aangewezen als Boodschappencentrum
in een dorp. 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 Voerendaal-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 Voerendaal
Centrum4

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Voerendaal Centrum – Voorzieningenstructuur
Het winkelcluster Voerendaal Centrum bestaat op basis
van de SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied.
Binnen dit winkelcluster zijn twee supermarkten
gevestigd. Aan de noordzijde van het winkelcluster is
sprake van leegstand. In de kern Voerendaal is, buiten
het SVREZL-winkelgebied, met name aanbod aanwezig
in horeca/recreatie. Ook is er in beperkte mate dagelijks
en niet-dagelijks winkelaanbod buiten het SVREZLwinkelcluster gelegen, met name langs de Hogeweg en
de Heerlerweg.

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

4 Locatus peildatum: 5 september 2018
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VOERENDAAL CENTRUM

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

Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid in de kern Voerendaal is redelijk
gelijkmatig verdeeld, met een kleine piek ten zuidwesten
van het SVREZL-winkelcluster Voerendaal Centrum. Het
winkelcluster is zeer noordelijk in de kern gelegen.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Voerendaal 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
Voerendaal 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 Voerendaal Centrum is
in het historisch databestand van Locatus vergelijkbaar
met het in de SVREZL aangewezen winkelcluster.

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

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod
Voerendaal Centrum 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 in de periode 2010-2018 toegenomen, zowel
in aantal winkels als in winkelvloeroppervlak. Er is
eveneens een schaalvergroting zichtbaar. In de sector
niet dagelijkse artikelen is zowel het aantal winkels
als het winkelvloeroppervlak in de periode 2010-2018
afgenomen. Sinds 2014 is de leegstand in Voerendaal
centrum toegenomen.

VOERENDAAL CENTRUM

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

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Voerendaal Centrum opgenomen, verdeeld
naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo
detailhandel in het winkelcluster betreft 75% dagelijks
winkelaanbod en 25% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3

Functioneren Voerendaal Centrum

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Voerendaal Centrum
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen
in het SVREZL-cluster Voerendaal Centrum. Het
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster
Voerendaal Centrum beslaat zowel Voerendaal als delen
van Weustenrade en Ubachsberg.
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

VOERENDAAL CENTRUM

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
Voerendaal Centrum is ouder dan 45 jaar. Het aandeel
eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder
kinderen is groot. De vergelijking met Parkstad als
geheel laat zien dat er in Voerendaal Centrum relatief
weinig eenpersoonshuishoudens aanwezig zijn.
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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 Voerendaal 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.

VOERENDAAL CENTRUM

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Voerendaal Centrum
De afbakening van het SVREZL-cluster Voerendaal
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.

Supermarkt binnen winkelcluster
Parkeren
Kerk
Bushalte
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B4

Achtergrond

Eind jaren ’90 is de eerste fase van de nieuwbouw
Voerendaal-centrum gereed gekomen. De bouw
van de tweede fase (in samenwerking tussen Rialto
Vastgoedontwikkeling BV, gemeente Voerendaal
en PLUS Vastgoed BV) is vanaf 2015 in de uitvoering
gekomen. Allereerst is de openbare ruimte vernieuwd
en zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. Daarna is de
bouw van 2.800m² winkelruimte en 12 appartementen
gerealiseerd. Een groot gedeelte van de nieuwbouw
wat betreft de winkelruimte is ingevuld door de PLUSsupermarkt (circa 1.600m²).
Nadat de PLUS-Supermarkt is verhuisd naar de
nieuwbouwlocatie in ‘Furenthela’, is de ALDI-supermarkt
in 2017 verplaatst binnen het winkelcluster. De
verplaatsing van ALDI maakt tevens onderdeel uit van
het Convenant tussen ALDI Roermond BV en Stadsregio
Parkstad. Het vanwege deze verplaatsing vrijgekomen
ALDI-pand zal vanaf eind 2018 worden ingevuld door
Anytime Fitness.
In het winkelcluster is winkeliersvereniging Furenthela
actief.
Vanaf 2017 wordt Stichting Streetwise door de
gemeente Voerendaal ingezet om nieuw, kwalitatief
ondernemerschap toe te voegen aan het bestaande
winkelaanbod in het winkelcluster. Dit heeft geleid tot de
vestiging van Studio Meki in Furenthela en bloemenzaak
Anne’s Mooiste aan het Kerkplein.
Er is geen stimuleringsregeling van kracht in het
winkelcluster Voerendaal-Centrum.
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VOERENDAAL CENTRUM

B5

SWOT-analyse

STERKTEN

ZWAKTEN

KANSEN

BEDREIGINGEN
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C

		

Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Voerendaal-Centrum
aangewezen als boodschappencentrum in een dorp.
Het indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster
omvat de kernen Voerendaal, Kunrade, Weustenrade
en Ubachsberg, met een totale omvang van 7.500
inwoners. In het verzorgingsgebied zijn relatief veel
tweeoudergezinnen woonachtig; de gemiddelde leeftijd
van de inwoners in het verzorgingsgebied ligt hoger dan
het Parkstad-gemiddelde.
In het winkelcluster is sprake van een complementair
aanbod bestaande uit 11 winkels voor dagelijkse
artikelen waaronder twee supermarkten, en 9 winkels
in het niet-dagelijks aanbod. De directe nabijheid
van horeca-aanbod 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. Er is nog
beperkte omzetruimte in het winkelcluster, waarbij
de verwachting is dat hierin wordt voorzien zodra de
leegstaande (nieuwbouw-) winkelunits aan het Kerkplein
zijn ingevuld.
Om het functioneren van het winkelcluster VoerendaalCentrum 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.
1. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het
winkelcluster
Speerpunt vormt het concentreren van winkels in het
winkelcluster door onder andere in te zetten op een
duurzame invulling van de huidige leegstaande winkels
in ‘Furenthela’, en de aanwas van nieuw kwalitatief
ondernemerschap te stimuleren via de tijdelijke inzet van
Stichting Streetwise.

5 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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2. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten
winkelcluster
Via omgevingsvergunningen of wijziging van het
bestemmingsplan wordt de verkleuring en transformatie
aan de randen van het winkelcluster en van
winkelpanden buiten het winkelcluster gefaciliteerd (van
winkels naar bijvoorbeeld dienstverlening en/of wonen).
3. Voerendaal-Centrum als ontmoetingsplek
Het behouden en versterken van de mix aan functies
(winkels, horeca, cultuur) in het winkelcluster is van
groot belang, zowel voor de toekomstbestendigheid
van het winkelcluster als voor de algehele leefbaarheid
in de kern Voerendaal. Centraal uitgangspunt is
‘ontmoeting’. Het verbeteren van de bereikbaarheid en
het investeren in de verblijfskwaliteit zijn belangrijke
ruimtelijke randvoorwaarden voor het functioneren van
het winkelcluster.
4. Faciliteren van ondernemersinitiatieven en
ondernemerschap
De gemeente faciliteert en ondersteunt de
samenwerking tussen ondernemers in het winkelcluster
en de winkeliersvereniging, onder meer als het gaat om
concrete initiatieven die het collectief in VoerendaalCentrum versterken.

VOERENDAAL CENTRUM
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