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€36,8 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds voor regionale aanvraag Parkstad
Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt een grote bijdrage uit het nationale
Volkshuisvestingsfonds om de woonkwaliteit en leefbaarheid van een aantal buurten en wijken
te verbeteren en te verduurzamen. Met de Rijksbijdrage worden 864 particuliere woningen
aangepakt in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf én wordt er
geïnvesteerd in de herinrichting van de openbare ruimte. Naast de Stadsregio Parkstad Limburg
ontvangt ook de gemeente Heerlen een bijdrage voor Heerlen Noord. Met de bijdragen uit het
Volkshuisvestingsfonds wordt een volgende stap gezet in de ambitie om als stadsregio naar het
niveau van een gemiddelde stad van Nederland te groeien.
Volkshuisvestingsfonds
Het kabinet heeft een budget van €450 miljoen beschikbaar om te investeren in de woonkwaliteit en
verduurzaming van de woningvoorraad in dié gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. De
particuliere woningvoorraad staat hierin centraal. Alle gemeenten in Nederland konden de
afgelopen maanden een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds, maar de Rijksoverheid
heeft in het bijzonder gekeken naar de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden (waaronder Heerlen
Noord) en de dertien grens- en krimpregio’s (waaronder de regio Parkstad Limburg). In de regio
Parkstad is een aanvraag voor meerdere gemeenten ingediend. Gemeente Heerlen heeft separaat
een aanvraag ingediend voor het stedelijke vernieuwingsgebied ‘Heerlen Noord’.
‘Dit is het enige gebied in Nederland dat én een grens-en krimpregio is, én ook een stedelijke
vernieuwingsgebied heeft. Dit zegt iets over de opgave in deze regio. In het totaal is de bijdrage
uit het Volkshuisvestingsfonds voor beide aanvragen (Heerlen Noord en Parkstad) €45 miljoen.
Met deze forse bijdrage toont Minister Ollongren haar waardering over de wijze waarop we deze
opgaven in gezamenlijkheid aanpakken. Ik ben erg blij met de goede samenwerking met het
ministerie van BZK.’
Roel Wever, burgemeester van Heerlen en voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg

Regionaal programma
De Parkstadgemeenten hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het
Volkshuisvestingsfonds. In totaal is door het Rijk een bedrag van €36,8 miljoen toegekend voor de
aanpak van 864 particuliere woningen én de herinrichting van 50.000m² openbare ruimte in de
gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf. Er worden 519 woningen gerenoveerd
en 345 woningen gesloopt. Daarvoor komen 224 nieuwe woningen terug. Woningcorporaties
hebben een belangrijke rol in het programma en zullen in samenhang met de particuliere
woningvoorraad ook nog eens circa 1500 sociale huurwoningen aanpakken.

‘De afgelopen jaren hebben we Den Haag vaak om aandacht gevraagd voor de bijzonder grote
opgave in de particuliere woningvoorraad. We hebben afgelopen maanden als
Parkstadgemeenten ook gezamenlijk opgetrokken in deze subsidieaanvraag. De aanpak heeft
geloond. Ik ben erg blij met de toegekende Rijksbijdrage. Met deze impuls kunnen we direct werk
maken van een betere woningmarkt en leefbaarheid in onze buurten en wijken.’
Tim Weijers, wethouder en locoburgemeester Kerkrade en voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en
Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg

Woonkwaliteit én leefbaarheid
In het programma wordt voortgeborduurd op ervaringen die zijn opgedaan in projecten als
Rolduckerveld (Kerkrade) en de Egge (Brunssum). Er is ook aandacht voor aspecten als
duurzaamheid, veiligheid en klimaatadaptatie. De aanpak gaat hand-in-hand met de uitvoering van
een regionale en lokale aanpak voor de versterking van de sociaaleconomische positie van de regio.
Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de aanpak van de Regio Deal, waarbij fysieke ingrepen een
katalysator zijn voor investeringen in onderwijs, gezondheid, duurzaamheid, de aanpak van
armoede en veiligheid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overzicht per gemeente (excl. Heerlen Noord):
• Beekdaelen: €4,9 miljoen
• Brunssum: €11 miljoen
• Kerkrade: €14 miljoen
• Landgraaf: €6,9 miljoen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zuid Limburg
Gemeente Heerlen ontvangt een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds voor het stedelijke
vernieuwingsgebied Heerlen Noord. Hiervoor wordt verwezen naar het aparte persbericht van
gemeente Heerlen. In totaal is een Rijksbijdrage van €45 miljoen toegekend voor projecten gericht
op het verbeteren van de leefbaarheid van buurten en wijken in Parkstad en Heerlen Noord.
Stadsregio Parkstad Limburg feliciteert ook de gemeente Maastricht en Sittard-Geleen met de
toekenning van een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds.
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