Parkstad Limburg

Synopsis
regionale woonvisie

Kansrijk wonen in Parkstad
Een voorwoord van Circusvis
Toen wij enkele maanden geleden door Parkstad fietsten, werd ons nog maar eens duidelijk waarom vele
mensen hier graag zijn. Het gebied kent een variëteit aan woonmilieus en landschappen. Voor ieder wat
wils, een rijk voorzieningenniveau, gelegen nabij economische centra en uitgestrekte natuurgebieden. We
zagen op onze rondritten ook de grote uitdagingen waar de regio voor staat.
We voerden hierover tientallen openhartige gesprekken met bewoners en marktpartijen, met het Rijk en
de Aedes, met bestuurders van woningcorporaties, van zorgorganisaties en natuurlijk van de zeven
gemeenten. We spraken vooral met mensen die van wonen weten, maar ook met specialisten uit het
domein van de economie, de veiligheid, de duurzaamheid en de gezondheid. Daarnaast lazen we alles wat
los en vast zit over wonen in Parkstad en we onderzochten de veerkracht van wijken.
Uit dit alles komt een breed gevoelde wens naar voren om te zorgen dat wonen in Parkstad aantrekkelijk
en kansrijk is. De oplossingen daarvoor liggen niet allemaal voor het oprapen. De toekomst van Parkstad
Limburg vraagt dan ook om leiderschap dat dapperheid en realiteitszin combineert. Om leiders die een
positieve en open grondhouding hebben naar iedereen die een steentje wil bijdragen. Want juist in wonen
is succes afhankelijk van een veelheid aan spelers en domeinen, met ieder een eigen deelbelang en logica.
Het komt de effectiviteit van ieders inzet ten goede, als deze spelers zich in elkaar kunnen verplaatsen en
als ze elkaars belemmeringen als een gezamenlijke uitdaging beschouwen. Die saamhorigheid is een
kracht van Parkstad Limburg! De oude woonvisie is daarvan een voorbeeld. Wij zien in het verder
versterken van die samenwerking de sleutel voor succes naar de toekomst.
Bij het gevraagde leiderschap hoort een aantrekkelijk perspectief, dat vertrouwen geeft en richting. Een
eerlijk verhaal dat de trends waarmee de regio te maken heeft niet ontkent en ook niet onbedoeld
versterkt. Want natuurlijk heeft Parkstad zich te verhouden tot demografische trends die maken dat het
aantal huishoudens afneemt. Maar het wel of niet verhuizen en het wel of niet investeren, betreft keuzes
van mensen. Het is gedrag en juist dat is niet zo makkelijk in prognoses te vatten. Morgen is nu eenmaal
iets anders doorslaggevend dan wat we vandaag kunnen bedenken. Er is behoefte aan een aantrekkelijk
perspectief dat de huidige en nieuwe bewoners helpt de beste keuzes te maken voor henzelf en voor de
regio als geheel.
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Naast een perspectief op de toekomst is er behoefte aan zichtbare verbetering van het wonen van nu.
Bewoners en de andere voor het wonen belangrijke spelers zien legio kansen, maar maken zich ook
zorgen. Misschien wel het meest genoemd is de sociaaleconomische ongelijkheid in Parkstad en dat deze
in toenemende mate ook ruimtelijk zichtbaar wordt. Ze zien bovendien steeds meer bewoners op leeftijd
en dat de beschikbare woningen niet goed aansluiten bij hun woonwensen. Er zijn ook bewoners die
bezorgd zijn over de woonlasten, bijvoorbeeld omdat hun woning niet goed is geïsoleerd. Anderen zijn
bezorgd over de veiligheid en over het vertrekken van basisvoorzieningen uit hun dorp of wijk. Allemaal
begrijpelijke zorgen, waar de woonvisie aandacht voor moet hebben.
De opzet van deze synopsis gaat van feiten, naar beleving, naar vervolgproces. We nemen u graag mee
langs de snel veranderende context van het wonen en de uitdagingen voor Parkstad Limburg. Daartoe
beschrijven we de feitelijke situatie in het wonen anno 2022. Daarna beschrijven we hoe die situatie wordt
beleefd. Vervolgens wordt de beleving van het thema toegelicht. Ieder thema besluit met inhoudelijke
kwesties. Pas als deze kwesties zijn beslecht – en die opgave ligt bij de bestuurders - dan kunnen die
keuzen na de verkiezingen worden geconcretiseerd in de onderdelen die deel uit horen te maken van een
woonvisie (zoals een doelgroepenbeleid en bouwprogramma).
Uit de interviews kwamen ook voorwaarden voor succes naar voren, die – ongeacht welke keuzen na de
verkiezingen op de inhoudelijke thema’s worden gemaakt – belangrijk worden gevonden. Deze
voorwaarden van succes zijn verwerkt in ons advies ten aanzien van het proces over het vervolg van de
totstandkoming van de woonvisie na de verkiezingen.
Wij kunnen na deze verkenning de laatste maanden niet anders zeggen dan dat we onder de indruk zijn
van het werk wat al is verzet in de regio. Tegelijk worden we enthousiast van alle interessante dingen die er
nog te doen zijn om voor alle bewoners van Parkstad - van dorp tot stad - nu en in de toekomst een goede
woning in een fijne, kansrijke woonomgeving te garanderen. Wij wensen u daarmee veel succes en plezier.
Namens Circusvis,
Mirthe Biemans & Jeroen Frissen
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01. Verwachtingen en
context

Verwachtingen woonvisie
Wensen.
•

De woonvisie vormt een krachtige visie op
Parkstad Limburg en waar het zich heen
ontwikkelt. Er spreekt uit: “hier gaan en staan
we voor”. De visie is inspirerend en
betekenisvol voor de gemeenten zelf en voor
de partners binnen Parkstad Limburg, maar

zorgen
•

De woonvisie moet geen document worden
dat weinig richting geeft omdat er geen
keuzes worden gemaakt.

•

De woonvisie moet aansluiten bij wat
bewoners als urgent ervaren, antwoord geven
op zaken die professionals als

zeker ook voor de rest van Nederland.
•

•
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De woonvisie geeft een duidelijk inhoudelijk
kader en bakent af. Omdat wat de ene
gemeente doet, de andere altijd raakt. Ze
zorgt dat de gemeenten samen kansen
benutten en bedreigingen tegengaan.
De woonvisie ziet wonen als een integraal
onderdeel van de leefomgeving van mensen
en betrekt daarbij zorg, veiligheid, sociaal
domein en de ruimtelijke structuur, zoals
voorzieningen, groen en infrastructuur.

•

De woonvisie maakt goede prestatieafspraken
met de woningcorporaties mogelijk.

•

De woonvisie biedt een basis voor
belangenbehartiging en lobby.

•

De woonvisie geeft richting aan de gevraagde
werkzaamheden en de invulling daarvan door
de gemeenten en het Regiobureau.

onduidelijk/belemmerend zien en richting
geven aan bovenlokale vraagstukken.
•

Als de woonvisie te hoog over en visionair
wordt, dan geeft het mogelijk te weinig
antwoord op concrete vragen die leven. Als
het daarentegen te concreet wordt, dan
bestaat het risico dat de woonvisie al
achterhaald is als de inkt nog niet droog is (de
wereld verandert immers snel).

•

De woonvisie moet niet verzanden in een
lange afvinklijst van uitvoeringsmaatregelen
die nog weinig ruimte laten voor
voortschrijdend inzicht, innovaties en nieuwe
initiatieven. Het zou mogelijk de flexibiliteit
schaden en de ambities smoren.

Wonen nationaal
wettelijk kader

De uitdagingen op het gebied van wonen kleuren
dagelijks de kranten, overal in het land worden
woonprotesten georganiseerd en veel politieke
partijen maken wonen tot speerpunt.

Wettelijk en beleidsmatig kader woonvisie
Het Rijk heeft aangegeven welke onderwerpen ze
graag in de Woonvisie behandeld ziet:

Aandacht voor de woningmarkt
Ook van het in 2021 aangetreden kabinet krijgt
wonen veel aandacht. Er is een minister voor
VRO, de verhuurderheffing wordt afgeschaft en er
worden maatregelen aangekondigd om 100.000
woningen per jaar te gaan bouwen. Behalve over
de omvang, gaat het ook over de betaalbaarheid
en de kwaliteit van het woningaanbod.
Aandacht voor leefbaarheid
Er is landelijk ook weer aandacht voor de
leefbaarheid van wijken, toenemende verschillen
tussen gebieden en kansenongelijkheid tussen
mensen. Het rijksprogramma Veiligheid en
Leefbaarheid laat zien dat de kwetsbare wijken
ook landelijk als een urgente opgave worden
beschouwd. Huisvesting van aandachtsgroepen,
waaronder woonwagenbewoners, statushouders
en mensen in een kwetsbare situatie, staat ook
sterk in de aandacht.
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Aandacht voor duurzaamheid
Tot slot is de aandacht op het gebied van
duurzaamheid de laatste jaren toegenomen.
Naast de aandacht voor isolatie van woningen en
warmteopwekking, is er meer aandacht ontstaan
voor circulariteit en klimaatadaptatie. Op al deze
terreinen wordt om meer inspanning gevraagd en
neemt de ondersteuning vanuit het Rijk ook toe.

•

Bijdragen aan de bouwopgave

•

Zorgen voor betaalbaarheid

•

Investeren in een duurzame sociale
huurwoningvoorraad

•

Realiseren van wonen met zorg

•

Huisvesten van spoedzoekers

•

Investeren in leefbaarheid

Nieuw regeerakkoord
Het nieuwe regeerakkoord zal de komende jaren
voor een veranderend speelveld zorgen. Met
maatregelen zoals:
•

Afschaffing verhuurderheffing

•

Kooprecht sociale huurders

•

Verlaging sociale huur

•

Verhuurvergunning

•

Ruimte voor alternatieve woonvormen

•

Regulering middenhuur en afschaffen
markttoets

•

Hogere ambitie en subsidie op verduurzaming
van woningen

Openbaar vervoer

Onderwijs

Ruimtelijke
ordening

Bewoners

Woningwet: verplicht het maken van een
gemeentelijke woonvisie voor maximaal 5 jaar.

•

Omgevingswet: voor zover wonen/bouwen
consequenties heeft voor de omgeving moet
het passen binnen de omgevingsvisie.

Het rijk
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tw
ee

de

lin

Maatschappelijke
ondersteuning

o
wo

g

n
ste
a
l
n

Beleggers

Economische
structuurversterking

WONEN
Leefbaarheid
Zorgpartijen

Zorg

Politie

Veiligheid

Omgevingswet en herziene woningwet
•

Economie &
toerisme

Mobiliteit

Schematische weergave van het woondomein in het netwerk

Duurzaamheid

draagvlak

Landelijke context

Aannemers &
ontwikkelaars

Duitsland/
België

Energie
bedrijven

Grensoverschrijdende
samenwerking

Energie en
duurzaamheid

Wonen in Parkstad Limburg
Van toen naar nu
Waar wonen landelijk gezien pas de laatste jaren
meer prominent op de agenda is gekomen, was
die aandacht er in Parkstad Limburg er al toen de
Woonvisie 2017-2021 werd voorbereid.
Krimpscenario
De woonvisie van toen is een weerslag van de
destijds gevoelde urgentie om richting te geven
aan de verwachte disbalans tussen vraag en
aanbod, als gevolg van de veranderende
bevolkingsontwikkeling en veranderende
woonwensen. De ambitie was regionaal een
onderlegger op te stellen voor lokale
prestatieafspraken en zo de krimp beter
beheersbaar te maken.
Toekomstbestendigheid woningen
Ook de kwaliteit van de woningen staat
prominent op de agenda. Dat betreft zowel de
woningen in bezit van de corporaties, als de
particuliere huur- en koopwoningen. Er zijn
zorgen of de woningen nog voldoen aan de eisen
van toekomstige bewoners. Denk aan de
geschiktheid van de woningen voor de steeds
verder vergrijzende bewoners populatie,
duurzaamheid en de staat van onderhoud van de
koopwoningen in het goedkopere segment. Met
de regiodeal en het volkshuisvestingsfonds
worden hier belangrijke stappen in gezet.
Veranderende tijden
In Parkstad Limburg stond wonen (en zorg) al
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volop in de belangstelling, maar de situatie is
gedurende de looptijd van de woonvisie 20172021 wel degelijk veranderd. De woningmarkt
veranderde, duurzaamheid kreeg een bredere
invulling en – hoewel het nooit uit beeld was –
ook in Parkstad kwam meer aandacht voor de
leefbaarheid van wijken en de kansenongelijkheid
onder bewoners. Heerlen Noord is bijvoorbeeld
aangewezen als een nationaal aandachtsgebied
voor stedelijke vernieuwing. Parkstad als geheel
is aangewezen als krimpregio waar een
leefbaarheidsaanpak nodig is.
Toenmalige verwachtingen bij een woonvisie
Het belang van samenwerken in de regio werd bij
de vorige woonvisie omarmd. Een gezamenlijke
visie gaf de gemeenten een sterk verhaal ten
behoeve van de lobby en landelijke
belangenbehartiging. Het was tevens een
belangrijke onderleggen voor prestatie afspraken.
De visie was sterk gericht op afstemming tussen
gemeenten. Het werd vormgegeven als een
gezamenlijk kader dat lokaal moest worden
geconcretiseerd. De visie betrof wonen en was
derhalve niet domein overstijgend.
De woonvisie 2017-2021 was bovenal een
document voor en door de samenwerkende
gemeenten. Andere partijen waren er maar
minimaal bij betrokken.

02. De feitelijke situatie
anno 2022

Woningmarkt feitelijk
Huishoudensontwikkeling
Het onderzoek Woningmarktbehoefte Parkstad
Limburg uit 2021 actualiseert de kwantitatieve en
kwalitatieve woningbehoefte, ofwel de vraagkant
van de woningmarkt-programmering. In Parkstad
Limburg wordt nog steeds een afname van het

Afhankelijkheden
Als ouderen bereid zijn te verhuizen naar deze voor
hen geschikte appartementen, heeft dat naar
verwachting consequenties voor de marktpositie
van de grondgebonden woningen en de niet
levensloopbestendige appartementen in het sociale

aantal huishoudens verwacht, maar minder sterk dan
eerder geprognosticeerd. De achtergrond bij deze
ontwikkeling is de gewijzigde binnen- en
buitenlandse migratie.

huursegment. Die bereidheid tot verhuizen is echter
onzeker. Het (verhuis)gedrag van mensen laat zich
nu eenmaal moeilijk voorspellen. Het is afhankelijk
van in hoeverre het aanbod weet te verleiden en
van de mate waarin bewoners belemmering ervaren
bij het verhuizen. Sowieso moet duidelijk zijn dat de
ontwikkelingen op de woningmarkt sterk
samenhangen met ontwikkelingen op andere
domeinen (denk aan de economie). Die mogelijke
ontwikkelingen zijn in het woningmarktbehoefteonderzoek niet meegenomen.

Op de langere termijn blijft het aantal huishoudens
als gevolg van vergrijzing en ontgroening afnemen.
In Parkstad Limburg neemt het aantal 65-plussers de
komende tien jaar sterk toe. Overige doelgroepen,
zoals gezinnen en starters, nemen af.
Woningmarktprognose
Als de verwachtingen op het gebied van
huishoudensontwikkeling, vergrijzing, ontgroening
en migratie doorzetten, leidt dat alleen op korte
termijn tot een licht verhoogde woningvraag.
Op de langere termijn heeft de woningmarkt vooral
te maken met grote kwalitatieve opgaven. De vraag
verschuift van gezinswoningen naar kleiner en
levensloopbestendig wonen in alle segmenten,
maar – zo laat het woningbehoefte onderzoek zien –
vooral in het betaalbare segment.
Er is een toenemende behoefte aan levensloop
geschikte appartementen in de sociale huur
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Aanbevelingen uit woningbehoefteonderzoek:
• Gebruik adaptieve werkwijze als basis voor
woningbouwprogrammering.
• Hanteer en monitor kantelpunten: migratie,
huishoudensontwikkeling, leegstand.
• Prioriteer uitvoering van no-regret plannen voor
(middel)lange termijn behoefte.
• Benut flexibele en tijdelijke woonvormen voor
korte termijn vraag.
• Programmeren binnen gouden driehoek: vooral
gericht op (midden)huur
Conclusie: Op korte termijn verhoogde
woningvraag. Op de langere termijn vooral
kwalitatieve opgaven.

Duurzaamheid feitelijk
Klimaatafspraken
Het verduurzamen van het wonen maakt
onderdeel uit van de wereldwijde opgave de
opwarming van de aarde te stoppen. In 2050
moet de gehele woningvoorraad van Nederland
CO2-neutraal zijn.

aandacht wordt gevraagd voor de
energiearmoede in Parkstad Limburg.

Energielabel
Vooralsnog telt de Nederlandse woningvoorraad
slechts 30% huizen met een label B of hoger en
dit aandeel nam sinds 2015 slechts toe met krap
5 procentpunten. Om de afgesproken
doelstellingen te halen moet het tempo van
verduurzaming fors omhoog.

impuls wordt gegeven om de problemen terug te
dringen, maar dat dit nog niet genoeg is. Er
wordt hulp gevraagd van het Rijk.

In Parkstad Limburg heeft slechts 8% van de
woningen aantoonbaar een label B of beter. Van
bijna de helft van de woningen is niet bekend wat
het label is, maar het is niet aannemelijk dat deze
woningen voldoen aan de duurzaamheidsambities. Parkstad loopt daarmee ver achter op
het Nederlands gemiddelde.
Energiebronnen
Ongeveer een op de zes woningen heeft
zonnepanelen, maar de klimaatadaptatie, de
circulariteit en de opgave om van het gas af te
gaan staan nog in de kinderschoenen.
Energiearmoede
Begin 2022 is er namens Parkstad Limburg een
brief uitgegaan naar het Rijk waarin met klem
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Er wordt op gewezen dat via de inzet van de
Regio deal Parkstad Limburg langs twee sporen
(1) sociaal-fysieke leefbaarheid en (2) ruimtelijk
sociaaleconomische invalshoek momenteel een

Conclusie: Parkstad loopt ver achter op het
Nederlands gemiddelde in de verduurzaming
van woningen. Landelijke ambities op
verduurzaming en de relatief grote
energiearmoede in de regio vragen een
versnelling.

Leefbaarheid feitelijk
Overlast en veiligheid
Objectieve data en beleving bewoners
Overlast en onveiligheid zijn zeer bepalende
factoren voor de tevredenheid van bewoners met
wonen.
De kaart rechts op deze pagina toont het niveau
van overlast en onveiligheid in 2018. De score is
weergegeven ten opzichte van het gemiddelde in
Nederland. Het betreft een combinatie van
objectief meetbare gegevens en data die de
beleving van overlast en onveiligheid door de
bewoners weergeeft. Hoe groener de kaart kleurt,
hoe lager het niveau van overlast en onveiligheid.
Hoe roder de kaart hoe hoger dat niveau.
Grote verschillen in overlast en onveiligheid
Opvallend zijn de grote aaneengesloten
gebieden waar veel overlast en onveiligheid
wordt ervaren aan de noordoostkant van
Parkstad. Het niveau van overlast en onveiligheid
in dit stedelijke deel van Parkstad is ook
vergeleken met andere grote en middelgrote
steden hoog.
De contramal wordt gevormd door de eveneens
grote aaneengesloten gebieden waar juist
helemaal geen problemen zijn op het gebied van
overlast en veiligheid. Het landelijke deel van
Parkstad – van Beekdaelen tot Simpelveld scoort bijzonder positief.

11

Leefbaarheid feitelijk
kwetsbare bewoners
Veel kwetsbare bewoners
Parkstad Limburg kent een hoog aandeel
kwetsbare bewoners. Deze mensen zijn
afhankelijk van een bijstandsuitkering, en/of
statushouder of licht verstandelijk beperkt, en/of
hebben een psychiatrische of lichamelijke
aandoening (definitie CBS).
Toenemende concentratie
De regio heeft te maken met een toenemende
concentratie van kwetsbare bewoners in
gebieden waar dat aandeel al hoog was (rood op
de kaart). Aan de Zuidwestkant van Parkstad Heerlen Zuid en Heuvelland – zien we de
omgekeerde trend. Hier wonen al weinig
kwetsbare huishoudens en dat neemt bovendien
verder af (geel en olijfgroen op de kaart).
Minder samenredzaamheid
Meestal gaat een toenemende concentratie van
kwetsbare bewoners samen met meer overlast en
minder veiligheid. Er zijn wijken die zich wat dat
betreft in positieve zin onderscheiden, maar over
het algemeen leidt een toenemend aandeel
mensen dat minder zelfredzaam is, ook tot
minder samenredzaamheid. Daardoor ontbreekt
de veerkracht om veranderingen op een prettige
manier te absorberen.
Omdat de toenemende concentratie van
kwetsbare bewoners in Parkstad vooral zichtbaar
is in de gebieden waar al veel overlast en
onveiligheid was, is er reden tot zorg over de
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toekomst van deze gebieden. Het gaat dan met
name over Heerlen Noord en Kerkrade Oost &
West.
Afnemende inclusiviteit
Sowieso mag de vraag worden gesteld of de
toenemende sociaal economische en ook
ruimtelijk zichtbare tweedeling, past bij de
samenleving die in Parkstad Limburg als prettig
wordt ervaren. Over het algemeen wordt er veel
waarde gehecht aan een samenleving waar
mensen elkaar ontmoeten. Soms intensief zoals in
het verenigingsleven, maar ook laagdrempelig in
de straat, langs het veld, op het schoolplein en in
de winkel op de hoek. Daar komt bij dat de
consequenties groot en onomkeerbaar zijn als we
van elkaar vervreemden: Als mensen met een
verschillende achtergrond elkaar niet meer
ontmoeten, dan doet dat wat met het vertrouwen
in elkaar en zet dat de solidariteit onder druk.
Bedreigend voor welvaart en welzijn
Bij een toenemende tweedeling kan bij de
mensen die aan de kant wonen waar zich de
meeste problemen manifesteren het gevoel
ontstaan dat ze niet mee doen en er niet toe
doen. Dit noemen we een afnemende
inclusiviteit. In Parkstad zijn er grote gebieden
waar veel bewoners zijn afgehaakt (onderzoek
Josse de Voogd). Ze ervaren een stevig politiekmaatschappelijk onbehagen. Dit kan op de
langere termijn schadelijk zijn voor zowel de
welvaart en het welzijn.

03. De inhoudelijke
kwesties

Leefbaarheid
De inbreng
Sociaal economisch kwetsbaar
Het hoge en toenemende aandeel bewoners dat
in sociaaleconomisch opzicht kwetsbaar is, wordt
unaniem gezien als een uitdaging voor de regio.
Dat geldt ook voor de toenemende concentratie
van kwetsbare bewoners in bepaalde wijken en
de daarmee samengaande tweedeling in
leefbaarheid en kansen(on)gelijkheid. Deze trend
wordt als zorgelijk beoordeeld.
Achtergronden bij tweedeling
De achtergronden bij deze ontwikkelingen
kunnen worden gezocht in wonen, maar ook in
veiligheid, zorg, economie en voorzieningen.
Wat betreft wonen worden het eenzijdige
woningaanbod in verschillende gebieden en de
woonruimteverdeling aangewezen als versterkers
van de tweedeling. In combinatie met de
landelijke regels over passend toewijzen.
Daarnaast zijn er zorgen over de invloed van een
deel van de slecht beheerde particuliere huur die
op de leefbaarheid.
Bewoners in een kwetsbare situatie komen vaak
in de toch al zwakke wijken terecht en er is
bovendien niet altijd voldoende zorg en
begeleiding voor deze bewoners.
De goedkope woningvoorraad trekt ook
criminele activiteiten aan. Criminele ondermijning
wordt opvallend vaak spontaan genoemd door
bewoners en marktpartijen. Het
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veiligheidsdomein onderschrijft dit beeld.
De verschraling van het voorzieningenniveau in
dorpen (bijvoorbeeld een school die verdwijnt)
en in wijken (winkel met dagelijkse
levensmiddelen) beïnvloedt ook de leefbaarheid.
Mogelijke oplossingen
Over de vraag waar de oplossing moet worden
gezocht, blijkt veel overeenstemming, al zijn er
ook kwesties te beslechten.
Er is een brede wens om te komen tot een betere
verdeling van meer en minder draagkrachtige
bewoners (vragers en dragers) in de regio. Deze
wens wordt nadrukkelijk ook geuit vanuit andere
domeinen dan wonen. Omdat sociale- en
veiligheidsproblematiek ook kan verbeteren door
het tegengaan van concentraties van armoede en
kwetsbaarheid. De problemen manifesteren zich
in de wijk, maar de oplossingen liggen dikwijls op
regioniveau. Dit vraagt samenwerking en
afstemming tussen gemeenten.
Daarnaast noemen alle stakeholders de wens
voor een integrale, domein overstijgende
(wijk)aanpak in de verschillende levensgebieden
van de bewoners. Denk hierbij aan wonen,
gezondheid, veiligheid, werk en participatie.
Daarbij wordt ook sturing op het in stand houden
van basisvoorzieningen (eerstelijns zorg, basis
levensmiddelenwinkel, basisschool,
ontmoetingsplek) in kernen en wijken genoemd.

“

Wie in het goede gebied
woont, heeft weinig in de
problematische gebieden
te zoeken. Je weet wel dat
je daar ’s avonds niet
naartoe moet.

Uit gesprek met een ambtenaar

Leefbaarheid
De kwesties
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Het verdelingsvraagstuk
Er wordt een grote urgentie gevoeld op de
kansen(on)gelijkheid en concentratie van
problemen in Parkstad. Leefbaarheidsproblemen
en gebrek aan perspectief op wijkniveau kunnen
het meest effectief worden opgelost op regionaal

Domein overstijgend
Er is een grote behoefte om te komen tot
integraliteit in de woonvisie, omdat in het wonen
en in de wijken problemen en oplossingen vanuit
de verschillende domeinen samenkomen. Deze
integraliteit is ook een vereiste vanuit de

niveau. De vertaling van deze urgentie naar
regionale afspraken over een betere verdeling
van vragers en dragers over de regio lijkt hiervoor
een zeer voor de hand liggende oplossing. Denk
hierbij aan afspraken over de reguliere
woonruimteverdeling, de verdeling van
bijzondere doelgroepen en het bouwprogramma.

volkshuisvestelijke prioriteiten van het ministerie.

Een andere verdeling van laagste inkomens en
kwetsbare doelgroepen heeft daarbij ook
consequenties voor zorg en
(inkomens)ondersteuning in de verschillende
gemeenten.

Het komen tot een ‘sociale paragraaf’ in de
woonvisie en samenwerkingsafspraken met
andere domeinen over een integrale
gebiedsgerichte aanpak, zou beantwoorden aan
de behoefte vanuit de stakeholders. Dit zou een
lange termijn perspectief op verbeterde
leefbaarheid kunnen bieden. Hierbij kan gedacht
worden aan het formuleren van het hogere doel
op regioniveau en de lokale strategie en
uitwerking op gemeentelijk niveau te laten
invullen. Dit wordt bepaald in het vervolgproces.

Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:

Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:

1. Op welke wijze kunnen afspraken over een
evenwichtiger verdeling van
draagkrachtige en minder draagkrachtige
bewoners vorm en inhoud krijgen?

2. Welke bijdrage kan de regionale en lokale
woonvisie hebben om te komen tot
domein overstijgende samenwerking en
oplossingen?

Bouwopgave
De inbreng
Alternatief voor het krimpverhaal
Uit de verkenning komt een beeld naar voren van
partijen die sterk twijfelen of de huidige invulling
van het krimpscenario nog passend is. Niet dat er
een volledig andere situatie op de woningmarkt
is ontstaan, wel omdat er sprake is van een
stabilisatie van het aantal huishoudens. De
bouwopgave gaat over doorstroming en een
kwalitatieve match van de woningvoorraad met
de woonbehoefte. Omdat het krimpscenario
onbedoelde bijeffecten lijkt te hebben - zoals dat
marktpartijen zich terug hebben getrokken uit de
regio - is er een brede behoefte aan een
positiever verhaal.
Zoet en zuur
Uit de gesprekken komt naar voren dat de
verschillen binnen Parkstad groot zijn. De
woningmarkt aan de noordoost- en de
zuidwestkant van de regio kennen andere
belemmeringen en kansen. Daarbij benoemen de
partijen het dilemma dat als aan de ene kant alle
ontwikkelkansen zouden worden benut, dat
nieuwe belemmeringen brengt aan de andere
kant. En aan de ene kant zijn de rendementen
positief, aan de andere kant juist negatief. Vaak
gaat het gesprek over de wijze waarop het zoet
en het zuur binnen de regio kan worden
verbonden.
Regie van de lokale overheid
In de gesprekken komt naar voren dat er wordt
ervaren dat in het beoordelen van
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bouwprogramma’s kwantiteit en het aanbod van

woningcorporaties en ontwikkelaars leidend is.
De ervaring is dat de lokale overheid minder
stuurt op de kwalitatieve invulling van
bouwprojecten bijvoorbeeld waar het gaat om
doelgroepen, oppervlakte en woonvorm.
Als er ontwikkelambities zijn - bijvoorbeeld in
kleinschalige woonzorgconcepten of plannen
voor de lokale woningbehoefte - wordt een tekort
aan uitvoeringskracht bij gemeenten en
beleidsmatige belemmeringen ervaren.
Lage kwaliteit particuliere woningen
De meeste partijen wijzen op de lage kwaliteit
van een deel van de woningvoorraad. Er wordt
wel geïnvesteerd in de woningen, maar
voornamelijk door corporaties en minder door
particulieren. Hiervoor lijkt overheidsstimulans de
enige oplossing.

“

Krimp is een selffulfilling
prophecy. Als er niks meer
mag en kan, dan gaat hier
weg wie wat wil.

Andere oplossingen
Naast de voor de hand liggende oplossingen zijn
er ook onorthodoxe oplossingen naar voren
gekomen uit de gesprekken:
•

Het combineren van gunstig en ongunstig
renderende ontwikkel-, transformatie- en
vernieuwingslocaties kan een kans bieden om
beide gebieden te verbeteren.

•

Door ruimte te geven aan het initiatief van
bewoners voor nieuwe woonconcepten kan in
woningvraag en betrokkenheid worden
voorzien.

Uit gesprek met een ontwikkelaar

Bouwopgave
De kwesties
Het verhaal van Parkstad
Er is behoefte aan een nieuw verhaal voor
Parkstad Limburg en voor wonen in het bijzonder.
Het krimpscenario op deze wijze blijven uitdragen
is moeilijk te combineren met de ambities en met
het beeld van een regio waar je graag wilt wonen

Sturen op kwaliteit
Door de bewoners, professionals en bestuurders,
wordt ervaren dat in de bouwprogramma’s de
kwantiteit en het aanbod van de ontwikkelaars en
woningcorporaties leidend is. Het beeld is dat
door de overheid minder wordt gestuurd op de

en werken. Bij dit verhaal en identiteit hoort ook
een bouwprogramma waarbij woningen
ontwikkeld worden die daarbij passen.

kwaliteit van de woningbouw. Wat wordt gemist
is sturing op wat er kwalitatief verwacht wordt van
bouwprojecten m.b.t. doelgroepen, oppervlakte
en kwaliteit van woningen en woonvorm.

Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:
3. Wat is het nieuwe perspectief voor
Parkstad Limburg, dat als alternatief kan
dienen voor het huidige verhaal van krimp?

Verdeling zoet en het zuur in bouwopgaven
De gunstige en ongunstige bouw, transformatie
en vernieuwingslocaties in Parkstad zijn ongelijk
verdeeld. Het komen tot een regionaal
bouwprogramma waarbij het zoet en het zuur
optimaal verdeeld en gecombineerd wordt, kan
hierin kansen bieden. Het meest krachtig is als
daarbij over grenzen van gemeenten heen
gekeken worden.
Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:
4. Op welke wijze kan het zoet en zuur in de
regio effectief worden verbonden?
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Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:
5. Wat is de gewenste kwalitatieve invulling
van het regionale bouwprogramma en op
welke wijze kan hier effectief worden
gestuurd?

Wonen met zorg
De inbreng
Vergrijzing
Bij veel van de bewoners, professionals en
bestuurders wordt de vergrijzing genoemd als een
uitdaging voor wonen. Er is in Parkstad sprake van
een dubbele vergrijzing. Een steeds groter deel
van de bewoners is pensioengerechtigd en
bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd van deze
bewoners. Een steeds groter deel van deze
bewoners is 80 jaar en ouder. Parkstad vergrijst
sneller dan andere delen in het land.
Ook in het STEC-onderzoek wordt bevestigd dat
de vergrijzing de komende jaren veel invloed gaat
hebben op de woningmarkt. Er is bovenal een
kwalitatief tekort in de regio en met name op het
gebied van ouderenwoningen. Ook ontwikkelaars
en zorgorganisaties geven aan dat er een vraag is
naar woonzorgconcepten.
Ouderen zijn meestal honkvast, maar voor een
deel van de ouderen is er wel behoefte aan voor
ouderen geschikte woningen en
woonzorgconcepten. Een deel van de ouderen
geeft aan graag naar een gelijkvloerse woning te
willen verhuizen, liefst nabij voorzieningen en met
de mogelijkheid van zorg aan huis. Voorwaarde is
dan wel dat die woning betaalbaar is.
Marktpartijen lijken vooralsnog vooral in te
springen op woonzorgconcepten in het hogere
segment.
Bijzondere doelgroepen
Andere zorgvragers dan ouderen komen nu vooral
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terecht in buurten met weinig draagkracht. In de
ervaring van omwonenden krijgen deze mensen
nu vaak te weinig begeleiding en ervaren zij
(mede daardoor) overlast.
Belemmeringen
Uit de gesprekken komt naar voren dat er
onvoldoende afstemming is tussen het zorg- en
het woondomein over het te realiseren
woonaanbod. Doordat wonen en zorg apart zijn
georganiseerd en ook aparte financieringsstromen
hebben werken deze elkaar in de praktijk soms
tegen. Zowel ontwikkelaars als bewoners komen
met voorbeelden van kleinschalige
woonzorgconcepten die in de praktijk niet
gerealiseerd kunnen worden door gemeentelijke
weerstand.

“

Parkstad is een prachtige
regio voor kleinschalige
woon-zorg initiatieven.

Mogelijke oplossingen
•

Er worden kansen gezien voor kleinschalige
woonzorgconcepten in de wijk of het dorp.
Deze kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

•

Nabijheid van basisvoorzieningen is essentieel.

•

De doorstroming van ouderen naar geschikte
woningen kan worden gestimuleerd door
huurzekerheid en verhuisondersteuning.

•

Veel partijen zien kansen in het transformeren
of realiseren van gebouwen die historisch bij
de regio passen in woonzorgconcepten.

Uit gesprek met een bewoner

Wonen met zorg
De kwesties
Afstemming bouwopgave wonen met zorg
Er is weinig afstemming over het aanbod wat
gecreëerd wordt vanuit het woon- en het
zorgdomein omdat dit twee gescheiden sectoren
zijn. Er is eveneens weinig gecoördineerde inzet
op de vraag van de verschillende doelgroepen.

Aanbod voor alle doelgroepen
Er is veel vraag naar vormen van wonen met zorg.
Niet alleen van ouderen, maar ook van andere
zorgvragers die graag passend en met de
noodzakelijke zorg en ondersteuning willen
wonen. De afstemming om te komen tot een

Zonder deze afstemming werken de domeinen
langs elkaar heen en elkaar soms zelfs tegen.
Daarom is een woonzorgvisie nodig.

evenwichtige regionale verdeling van het aanbod
van wonen met zorg ontbreekt vooralsnog.
Hierbij moet gekeken worden naar de bewoner
en de woonomgeving.

Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:

6. Hoe wordt de samenwerking tussen het
woon- en het zorgdomein in de bouw- en
de transformatie opgave versterkt?
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Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:
7. Op welke wijze wordt gekomen tot een
effectieve regionale verdeling van het
gewenst aanbod wonen met zorg, voor alle
doelgroepen?

betaalbaarheid
De inbreng
Waar voor je geld
Als een van de meest genoemde sterke punten
van Parkstad Limburg komt naar voren dat je als
bewoner of woningzoekende hier relatief veel
waar voor je geld krijgt. Waar de middeninkomens
in Eindhoven en Maastricht er bijna niet aan te pas

wensen en eisen van deze tijd. Wel is concreet
zichtbaar dat het totale aantal goedkope
huurwoningen binnen het sociale segment sterk is
afgenomen. Dit betekent een verkleining van het
aanbod sociale huurwoningen wat passend is voor
jongeren. Ook de categorie betaalbare

komen en de meeste starters moeite hebben de
woningmarkt te betreden, biedt Parkstad ook voor
deze groepen relatief veel kans.

huurwoningen binnen het sociale huursegment is
afgenomen.

Toch zijn er ook in Parkstad mensen met
betaalbaarheidsproblemen. De woonkosten (huur,
hypotheek, energielasten) zijn voor hen te hoog
en het inkomen is te laag. Door de stijgende
energieprijs en de slechte isolatie van woningen,
is er een toenemend risico op energiearmoede.
Grote verschillen binnen de regio
Veel waar voor je geld, geldt voor beide kanten
van de regio. Toch zijn ook op het gebied van de
betaalbaarheid de verschillen groot. Betaalbare
woningen zijn vooral aan de stedelijke noordoost
kant van de regio te vinden, terwijl de gemeenten
in landelijk Parkstad een heel beperkte betaalbare
voorraad beschikbaar hebben. Dit geldt zowel in
de koop als in de huur. Alle stakeholders (op
enkele wethouders na) vinden het belangrijk om
hierin tot meer evenwicht te komen.
Afname goedkope huurwoningen
Woningcorporaties zijn actief aan het inponden en
hun sociale voorraad aan het aanpassen aan de
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Mogelijke maatregelen
Er zijn tijdens de gesprekken enkele maatregelen
genoemd om de betaalbaarheid van wonen te
verbeteren:
•

Het ministerie vraagt om het benoemen van
maatwerk voor huishoudens met
betalingsproblemen in de woonvisie.

•

Houd bij de programmering van
woningaanbod rekening met de soms
beperkte draagkracht van bewoners , zoals bij
wonen met zorg of jongeren.

•

Zorg dat het goedkoopste segment in de
sociale woningvoorraad niet verdwijnt.

•

Houdt aandacht voor totale woonlasten en de
energiearmoede die ontstaat met de stijgende
energieprijzen.

“

Wat hebben we aan een
woonvisie die mooie
verschillen schaadt en
niets doet aan de
schadelijke verschillen?

Uit gesprek met een wethouder

betaalbaarheid
De kwesties
Verdeling betaalbare huisvesting
De grote verschillen in het aanbod van betaalbare
huisvesting tussen gemeenten worden door een
grote meerderheid van de stakeholders gezien als
een grote opgave voor Parkstad.
Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:

Maatwerk bij betaalbaarheidsproblemen
De betaalbaarheid van wonen is in algemene zin
goed. Er zijn een drietal onderwerpen die extra
aandacht vragen. De beschikbaarheid van
betaalbare woningen voor jongeren, het
maatwerk voor mensen met
betaalbaarheidsproblemen en de dreigende
energiearmoede. Bij de partijen met wie in het
kader van deze woonvisie gesprekken zijn
gevoerd – onder meer bij de rijksoverheid –
wordt aandacht gevraagd voor deze groepen.
Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:

8. Op welke wijze kunnen afspraken tussen
gemeenten over het aanbod naar
betaalbaarheidsklasse en eigendomsvorm,
bijdragen aan de beschikbaarheid van
betaalbare en goedkope woningen in de
delen van de regio waar nu weinig
betaalbare woningen zijn?
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9. Welke interventies kunnen worden ingezet
om de betaalbaarheid voor jongeren,
mensen met betalingsproblemen en
energiearmoede te verbeteren? En wat is
daar regionaal over af te spreken tussen
gemeenten?

duurzaamheid
De inbreng
Beperkte prioriteit
Uit de gesprekken die zijn gevoerd met partijen in
en rondom wonen, wordt de verduurzaming
beperkt genoemd. Buiten het
duurzaamheidsdomein wordt het niet actief
aangedragen als een urgent thema.
Als het over het verduurzamen van wonen gaat,
dan wordt gesproken over de isolatie van de
woningvoorraad en klimaatadaptieve maatregelen
in de wijken. Bij duurzaamheid van wonen gaat
het maar zeer beperkt over de warmtetransitie
(van het gas af) en circulariteit. Het draagvlak voor
de warmtetransitie en voor grootschalige
duurzame energieopwekking vraagt aandacht.
Grote opgave
Objectief bezien ligt er een grote opgave in het
verduurzamen van woningen en wijken en daar
lijken de meeste mensen zich ook best van
bewust. Als totaal loopt de woningvoorraad van
Parkstad Limburg stevig achter bij de
verduurzaming van het wonen die landelijk
gestalte krijgt.

blijven achter. Naar verwachting zal de
financiering van verduurzaming voor eigenaar
bewoners ook landelijk aandacht krijgen. In
Parkstad vraagt dit extra aandacht door de
beperkte waarde(vermeerdering) van woningen en
de grote stappen die nog moeten worden gezet
om de woningen te verduurzamen t.o.v. De rest
van Nederland.
Kansen
Er zijn tijdens de gesprekken maar beperkt kansen
genoemd om de verduurzaming te verbeteren. Dit
zijn de belangrijkste:
•

Sommige delen van Parkstad zijn in hoge mate
versteend. De vergroening van deze gebieden
kan niet alleen een positief effect hebben voor
klimaatadaptatie, maar ook voor leefbaarheid
en de aantrekkelijkheid van het woonklimaat.
Bewoners vinden dit belangrijk.

•

Verduurzaming kan goed samen gaan met
herstructurering van wijken.

“

Het zou veel fijner zijn om
hier te wonen en
verblijven als de
versteende delen van
Parkstad vergroend
worden.

Om landelijke ambities op CO2 reductie te halen
is een versnelling van de verduurzaming nodig en
dat is kostbaar.
Er is de laatste jaren in het sociale huursegment
wel werk gemaakt van het verduurzamen, maar
vooral de woningen van eigenaar-bewoners
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Uit gesprek met een bewoner

duurzaamheid
De kwesties
Ambitie, prioriteit en draagvlak
Als Parkstad Limburg de ambities op de
verduurzaming van de gebouwde omgeving wil
halen dan is er een inhaalslag en een versnelling
nodig. Dat kost capaciteit, geld en tijd. Dit staat
op gespannen voet met de relatief lage prioriteit

Verduurzaming en aantrekkelijkheid van wonen
Er zijn kansen om de verduurzaming te
gebruiken om een aantrekkelijke gezonde
woonomgeving met hoge woonkwaliteit te
maken voor bewoners. Om deze kansen gezien
en benut te laten worden is een regierol van de

die er gegeven wordt aan de verduurzaming door
de stakeholders. En met het draagvlak wat
hiervoor gevonden moet worden onder
bewoners, vooral waar het gaat om de
grootschalige energieopwekking.

overheid nodig.
Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:

Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:
10. Welke prioriteit krijgt de verduurzaming
ten opzichte van andere opgaven in de
woonvisie en wat vraagt dat van het
draagvlak onder bewoners en andere
partijen?
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11. Welke rol gaan de gemeenten oppakken in
het stimuleren van mogelijkheden om
verduurzaming en een aantrekkelijke
gezonde en leefbare woonomgeving te
combineren?

spoedzoekers
De inbreng
Beperkte urgentie
Spoedzoekers zijn in het nationale
volkshuisvestelijke beleid een prioriteit, maar op
het eerste gezicht verdient het die urgentie in
Parkstad veel minder dan in de krappere
woningmarktgebieden in het land.
Spoedzoekers zijn mensen die op korte termijn
een woning nodig hebben omdat ze vaak geen
huidige geschikte woonplek hebben, zoals
jongeren die uit huis gaan, mensen die scheiden
en arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten
Particuliere verhuurders en makelaars zien een
grote vraag naar snelle en tijdelijke woonruimte in
de vorm van vrije sector huur. Volgens hen betreft
dit voor een groot deel woonruimte voor
arbeidsmigranten. Ook het veiligheidsdomein ziet
dit gebeuren. Politiek bestuurlijk wordt dit signaal
minder herkend. De omvang van de groep
spoedzoekers is moeilijk na te gaan omdat
arbeidsmigranten zich beperkt laten registreren.
Vooralsnog worden arbeidsmigranten geregeld in
relatief slechte woonomstandigheden gehuisvest.
Er is vaak sprake van overbewoning, achterstallig
onderhoud en hoge huurprijzen. Het is de vraag in
hoeverre de wijken de toename aan tijdelijke vrije
sector huur - en de invloed die dat heeft op
sociale cohesie en overlast - aankunnen. Slechte
woonomstandigheden van deze groep dragen bij
aan ervaren overlast.
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De economische verwachting is dat er enkele
duizenden arbeidsplaatsen bij gaan komen de
komende jaren. De verwachting is dat deze voor
een deel door migranten ingevuld gaan worden.
Instroom kwetsbare bewoners van elders?
In de gesprekken wordt geregeld genoemd dat er
mensen in een kwetsbare positie naar Parkstad
komen vanwege het ruimere aanbod van
goedkope woningen. Dit wordt gestimuleerd door
steden als Den Haag. Het is onbekend hoe vaak
dit in de praktijk gebeurt, maar het gaat naar
verwachting niet om grote aantallen.
Jongeren
De beschikbaarheid van sociale huurwoningen
voor jongeren is afgenomen. Het
veiligheidsdomein ziet een probleem met
jongeren van 18-22 jaar die snel woonruimte
zoeken en door het gebrek aan betaalbare
huisvesting is aangewezen op particuliere verhuur.
Waarbij een deel van deze jongeren ook in
aanraking komt met woningen in criminele
handen.

“

Als er zoveel vraag is
naar snelle en goedkope
huisvesting dat
huisjesmelkers er een
dikke boterham mee
kunnen verdienen, dan
ontbreekt het in de
woningmarkt ergens aan.

Uit gesprek met een belegger

spoedzoekers
De kwesties
Grip op particuliere huur
In een deel van de particuliere verhuur worden
misstanden gezien die een schadelijk effect
hebben op de huurders zelf en op de
leefbaarheid van buurten. De wens wordt geuit
om hier meer op te sturen. Als hiervoor gekozen

Huisvesting arbeidsmigranten.
Er wordt een toename van arbeidsmigranten
gezien over de afgelopen jaren. Er wordt vanuit
het economisch domein bovendien een verdere
toename verwacht. Arbeidsmigranten hebben
niet zelden te maken met overbewoning en

wordt dan is een regionale afspraak wenselijk
gezien het waterbedeffect van regulering van de
particuliere huur.

andere vormen van gebrekkige huisvesting,
tegen relatief hoge prijzen. Deze slechte
woonsituatie treft de arbeidsmigranten zelf, maar
ook de leefbaarheid van buurten. Er is behoefte
vanuit een aantal partijen dat de lokale overheid
hierin pro-actiever te werk gaat.

Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:

Dat brengt ons tot de volgende kwestie om te
beantwoorden in het schrijven van de woonvisie:
12. Op welke wijze willen de gemeenten sturen
op de particuliere verhuur, en welke
regionale afspraken passen hierbij?
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13. Wordt de huisvesting van arbeidsmigranten
een volwaardig onderdeel van het
woonbeleid van gemeenten en van de
regionale woonvisie?

04. Voorwaarden voor
succes

“

Kun je verwachten dat
kansrijke bewoners en
ondernemers investeren als
iedereen het heeft over een
krimpscenario?

Uit gesprek met bewoner vertegenwoordiger

Leiderschap
Een nieuw perspectief
We leven in een veranderende en steeds
complexere wereld. De demografische,
economische, sociale, technologische,
ecologische en politieke ontwikkelingen gaan
snel en hebben - zeker omdat ze elkaar sterk
beïnvloeden – een enorme impact. Denk hierbij
aan de migratiestromen, de mondiale
economische ontwikkelingen en het klimaat.
Het gaat er voor Parkstad Limburg niet zozeer om
wat ze vindt van deze ontwikkelingen, maar wel
hoe ze ermee omgaat. De regio die in staat is de
kansen die zich voordoen te benutten en de
bedreigingen af te wenden, heeft succes. Wie het
aan slagkracht en veranderbereidheid ontbeert,
wie te lang blijft volgen of niet durft te kiezen,
loopt achterstand op. Dat geldt voor mensen,
voor gebieden en ook voor Parkstad Limburg.
Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat
Parkstad Limburg teveel wordt geleid door de
bedreigingen die horen bij het krimpscenario en
te weinig door de kansen die er weldegelijk zijn.
De bedreigingen die het krimpscenario met zich
brengt, verleidt bewoners en ondernemingen niet
te investeren. Het heeft consequenties voor het
vertrouwen van bewoners en voor de
ontwikkeling van het menselijk kapitaal.
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Een veranderende en complexe wereld vraagt om
krachtig leiderschap. Dat geldt zeker als er reden
is voor verandering, omdat de verschillen binnen
de regio en ook met andere regio’s toenemen.
Juist dan is inspirerend leiderschap geboden.
Er is behoefte aan leiderschap dat partijen
verbindt en het hart raakt. Een verhaal dat even
ambitieus als haalbaar is, dat vertrouwen geeft en
energie. Het is de vraag of het verhaal van de
krimpende regio past bij dat leiderschap of dat
het tijd is voor een nieuw narratief?
Het vraagt leiderschap om nu te doen wat
moeilijk is of juist te laten wat makkelijk is, omdat
we daar in de toekomst profijt van hebben. Dat is
in Parkstad al jaren aan de orde, omdat het nu
voorzien in de woningbehoeften op de ene plek,
op termijn welhaast zeker tot problemen leidt op
een andere plek.
Er is in Parkstad Limburg sterke behoefte aan
een eenduidig, krachtig en inspirerend verhaal
dat het hart raakt, dat haalbaar is en dat
vertrouwen geeft. Inhoudelijk heeft het verhaal
van de krimpregio Parkstad nog relevantie,
maar een succesvolle ontwikkeling van
Parkstad Limburg verdient een nieuw
perspectief.

“

Je kunt niet tegelijkertijd een
populaire regio willen zijn en
bezwaar hebben wanneer
nieuwkomers van buiten de
regio zich er willen vestigen.

Uit gesprek met belegger

openheid
Nimby of wimby?
In Nederland bestaat vrijheid van vestiging, dus
verhuizen gaat al decennia lang over
regiogrenzen heen. Zeker Parkstad Limburg is
gewend aan grote migratiestromen. Ten tijden
van de mijnen stroomden arbeiders naar de
regio. Het bracht de regio welvaart en

koopmarkt kunnen ze de lokaal woningzoekende
overbieden en op de huurwoningmarkt kunnen ze
voorgaan op regulier woningzoekenden (denk
aan statushouders). Dikwijls wordt genoemd dat
als gevolg van beleid van gemeenten in de
Randstad ook meer kwetsbare mensen naar de

vooruitgang.

regio Parkstad komen. Dit zou de leefbaarheid
schaden en de kosten voor de gemeenten doen
oplopen.

Toen de mijnen sloten kwam de omgekeerde
beweging op gang. Vanaf de jaren van de vorige
eeuw raakte de regio gewend aan een afname
van het aantal huishoudens en werd er gesproken
van een krimpscenario.
Na jaren van vertrekoverschot en selectieve
migratie, kent de regio nu een stabilisatie van het
aantal huishoudens, ook nu voor een belangrijk
deel als gevolg van veranderende migratiecijfers.
De regio biedt door de ligging, de
werkgelegenheid en de lage woonkosten weer
kansen voor nieuwe bewoners. Ze kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan de economie,
kunnen een essentiële rol spelen in de
toenemende behoefte aan zorgmedewerkers (in
verband met de vergrijzing) en doen de waarde
van het vastgoed stijgen.
Tegelijkertijd ervaren de huidige bewoners dat
die nieuwkomers – of ze nu afkomstig zijn uit
vluchtelingenlanden, uit de oostelijke delen van
Europa of uit overig Nederland – concurrent zijn
op de woning- en arbeidsmarkt. Op de
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Uit de gesprekken met de bewoners, de
gemeenten en de andere voor het wonen
belangrijke spelers komt een tweeslachtig
beeld naar voren ten aanzien van bewoners
van elders. Enerzijds het beeld van een regio
die aantrekkelijk wil zijn en niet onder wil doen
voor andere regio’s. Anderzijds een beeld van
een regio die niet welwillend staat tegenover
mensen van elders die in Parkstad willen
komen werken en wonen. Vraagt de toekomst
van Parkstad Limburg een open houding ,
waarin ze iedereen die hier wil komen wonen
en werken omarmt? Is het ‘not in my backyard’
of ‘welcome in my backyard’?

“

Is samenwerken voor
parkstad Limburg een doel of
een middel?

Uit gesprek met wethouder

Samenwerking
Doel of middel
In wonen maakt niemand het verschil alleen.
Wonen raakt het sociale, het fysieke en het
economische domein. Het raakt marktpartijen,
zorg- en welzijnsorganisaties, beleggers,
woningcorporaties, politie, winkeliers en bovenal
natuurlijk de bewoners. Wonen is belangrijk voor
iedere individuele bewoner van nu en die van de
toekomst, maar zeker ook voor de samenleving
als geheel. Ook het Rijk, de provincie, de regio
en de gemeenten hebben ieder hun eigen
perspectief, met bijbehorende belangen.
Al die partijen die direct of indirect bijdragen aan
wonen, zijn van elkaar afhankelijk om doelen te
verwezenlijken. Ze hebben zich daarom te
verhouden tot de wensen en (on)mogelijkheden
van die ander. In succesvolle regio’s werken
partijen dan ook intensief, meerjarig en
betekenisvol samen. Denk daarbij aan de
ontwikkelingen die Eindhoven decennia geleden
inzette en die nu hebben geleid tot een bijzonder
succesvolle regio.
Een succesvolle samenwerking is intrinsiek
gemotiveerd, vanuit het besef dat de urgentie
groot is en het alleen samen beter kan. Daarbij is
samenwerken geen doel op zich, maar wel een
belangrijk en moeilijk middel om doelen te
bereiken. Het vraagt bestuurders om over het
organisatie- of gemeentebelang heen te kunnen
kijken, omdat het maatschappelijk belang van alle
partijen samen voor bewoners nog groter is.
32

Het is ook juist dit algemene maatschappelijke
belang, waar de stadsregio Parkstad Limburg op
stuurt. Het bestaan van het de stadsregio
Parkstad Limburg bewijst, dat het belang van
samenwerking al jaren wordt gevoeld.
Goed samenwerken vraagt ook een zoveel
mogelijk ontkokerd gemeentelijk apparaat. In de
gevoerde gesprekken bleek hier een
spanningsveld. Aan de ene kant de overtuiging
bij gemeenten dat samenwerken en integraliteit
belangrijk is. Aan de andere kant een wens om
wonen af te bakenen, omdat er een vrees bestaat
voor een opeenstapeling van
verantwoordelijkheden en een tekort aan
ambtelijke capaciteit.
Uit de verkenning komt het beeld naar voren
dat samenwerking door de (meeste)
gemeenten zelf als goed wordt ervaren, maar
dat de partners van de gemeenten wel degelijk
ook ruimte zien voor verbetering. Daarbij gaat
het over de samenwerking tussen de
gemeenten onderling, maar bovenal over de
samenwerking tussen de domeinen en met de
andere spelers in het wonen.
Er leven twijfels over de intrinsieke bereidheid
van gemeenten om echt samen te werken met
elkaar en over de grenzen van portefeuilles en
domeinen. Zijn alle betrokkenen in Parkstad
bereid het probleem van één van hen te
beschouwen als het probleem van allen?

“

In het wonen gaat het veel
over de instituties en weinig
over de mensen.

Uit gesprek met ontwikkelaar

bewoners
Systeem of leefwereld
Een woonvisie is er voor de bewoners en niet
andersom. Bovendien vraagt een effectief beleid
op de woningmarkt, duurzaamheid en
leefbaarheid betrokkenheid van en draagvlak
onder de bewoners.
Wonen is een bijzonder beleidsintensief terrein
en hetzelfde geldt voor aanpalende
beleidsvelden zoals bijvoorbeeld zorg en
veiligheid. Het systeem, bestaande uit de
nationale, provinciale en lokale regelgeving, de
economische logica die ten grondslag ligt aan
het grondbeleid van gemeenten en het
portefeuillebeleid van woningcorporaties, de
ingewikkelde achtergrond van de zorg en
ondersteuning, is vaak dominanter dan de
signalen van individuele bewoners.
Als de ambities en maatregelen op het gebied
van wonen niet aansluiten bij gevoelde belangen
van bewoners, is het te voorspellen dat ze deze
niet steunen. En omdat bewoners veel formele
hindermacht hebben, kan het plannen vertragen
of zelfs dwarsbomen.
Andersom vergroot het de afstand tussen
bewoners en instituties, als initiatieven van
bewoners om systemische redenen geen
doorgang krijgen.
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Uit de verkenning komt een beeld naar voren
van bewoners die zich niet gehoord en gezien
voelen, van een logica die is gericht op iets
anders dan het welbevinden van de bewoners
en van energie/initiatieven die worden
gesmoord.
Veel gehoord is het sluiten van een school in
een dorp omdat er weinig kinderen zijn, terwijl
de ontgroening daarmee wordt versneld. Van
kleinschalige woonzorgconcepten waar
voldoende gegadigden voor zijn onder de
oudere bewoners uit het dorp en die dus
leiden tot doorstroming, maar die toch
tegenstand ondervinden. Andersom wordt de
verbazing uitgesproken over de toestemming
voor een XLsupermarkt in het buitengebied,
terwijl dat de doodsteek is voor de kruidenier
in het dorp. Of over het verdwijnen van
eerstelijns zorg en ontmoetingsplekken.
Kan de woonvisie vanuit het perspectief van
bewoners – die van vandaag en morgen worden opgesteld?

“

Ongeacht welke keuzen we in
deze woonvisie gaan maken, is
er meer realisatiekracht bij
gemeenten nodig op het
gebied van wonen en wijken.

Uit gesprek met ontwikkelaar

realisatiekracht
Woorden of daden?
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Ondanks dat er de laatste jaren veel werk is
verzet in de regio Parkstad Limburg, blijft de
realisatie op het gebied van wonen aantoonbaar
achter bij de ambities. Tevens geven de
geïnterviewde partners in wonen en in de wijk
zelf – denk aan projectontwikkelaars, makelaars,

De beperkte realisatiekracht bij gemeenten
wordt unaniem genoemd als een van de
grootste belemmeringen voor het waarmaken
van toekomstige ambities. Tegelijkertijd zijn er
in het land goede voorbeelden van het
versnellen van de bouwstroom en het benutten

woningcorporaties en ook zorgorganisaties aan
dat het veel energie kost om ambities waar te
maken.

van elkaars expertise. Zoals het recent
gepresenteerde samenwerkingsmodel van
gemeenten in Twente.

Het tegelijkertijd transformeren van een deel van
het woningaanbod, het verduurzamen en het
verbeteren van de leefbaarheid van de wijken
vraagt veel capaciteit bij de gemeenten en
bovendien specialistische kennis en ervaring.

Zowel onder de gemeenten zelf als bij de
partners is er de behoefte de realisatiekracht
te verhogen.

05. Advies van Circusvis
t.a.v. het vervolg

ADVIES
BETREFFENDE het proces
Uit de verkenningen komen meerdere
voorwaarden voor succes naar voren. Deze
verwerkten wij – Circusvis - in een advies voor het
proces om te komen tot een effectieve regionale
woonvisie.

te wonen? Geef daarbij aandacht aan de balans
tussen de meer en minder draagkrachtigen, aan
de mentaliteit ten aanzien van nieuwkomers en
aan de verschillende (on)mogelijkheden van
deelgebieden.

Leiderschap

Balans tussen toekomst en nu

Daarbij gaat het ten eerste om het tonen van
leiderschap op basis van een eenduidige visie op
Parkstad. Een visie die met overtuiging wordt
gedragen door de zeven gemeenten. Een verhaal
dat zich richt op wonen, maar dat ook een
katalysator is voor andere domeinen. Een visie
die wordt gedragen door een brede alliantie.

Tenslotte is het zaak dat de woonvisie behalve
ambitieus ook haalbaar is. Zorg voor
realisatiekracht, zodat zichtbaar voortgang kan
worden geboekt op de kwesties waar bewoners
en andere partijen dagelijks mee worstelen. Het
zorgt voor aandacht voor de prioriteiten van de
komende jaren. Balans in ambitie en realisatie,
geeft focus, vertrouwen, draagvlak en energie.

Samenwerken
Het gaat om een samenwerking bij de
totstandkoming en de realisatie van de
woonvisie, op basis van de intrinsieke overtuiging
dat iedereen er op de langere termijn profijt van
heeft.
Het succes van de regionale woonvisie is
afhankelijk van de verbinding tussen de
gemeenten, de bewoners en de andere spelers
die direct of indirect verbonden zijn.
Nieuw perspectief
Inhoudelijk gaat het om de formulering van een
alternatief voor het huidige verhaal van krimp.
Daarin is de leidende vraag: hoe is het voor de
verschillende mensen om over 20 jaar in Parkstad
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Advies
Betreffende de methode
Verbinden visionair en concreet
De OGSM-methode (Objective, Goals, Strategie,
Measures) is bij uitstek geschikt om in een
complexe situatie, ambitieuze doelen te
verbinden met concrete activiteiten. Het is daarbij
van belang dat het juiste abstractieniveau wordt
gevonden. Een te concreet plan is vaak al
achterhaald als de inkt nog niet droog is. Het is al
snel te knellend waar juist ruimte nodig is. Echter,
een plan dat te ‘hoog over’ gaat biedt weinig
houvast om te sturen. Het is al snel te ruim, waar
juist meer restricties nodig zijn. Met de zowel in
het bedrijfsleven als de (semi)overheid beproefde
OGSM- methode kunnen beide valkuilen worden
omzeild.
Oogmerk en doelstellingen
De OGSM methode begint met het bepalen van
het hogere doel (‘objective’). Hierbij gaat het om
een duidelijke en krachtige verwoording van het
kwalitatieve doel. Dit hogere doel moet het hart
raken. Waar wil Parkstad Limburg over twintig jaar
staan? Dat hogere doel betreft in het kader van
een woonvisie natuurlijk het wonen in den brede.
Het is niet effectief als een aanpalend domein
aan een geheel ander hoger doel werkt. Het
verdient aanbeveling om – hoewel de inhoud
hiervan ten tijde van deze notitie nog niet bekend
is – aan te sluiten bij de omgevingsvisie (en
andersom).
Bij dat hogere doel past een kernachtige
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toelichting. Vervolgens wordt dit doel
geconcretiseerd in kwantificeerbare
doelstellingen (‘goals’). Deze goals betreffen de
beoogde outcome.
Strategieën en acties
De strategieën (‘strategies’) geven aan langs
welke wegen het doel bereikt gaat worden. Dit
wordt uitgewerkt in een actieplan (‘measures’).

“

Bij een gelijkluidend hoger doel en bij dezelfde
doelstellingen, kunnen strategieën worden
benoemd die soms het wonen sec raken en soms
breder gaan. Denk bijvoorbeeld aan een strategie
die gaat over de spreiding van doelgroepen over
de regio. Dat vraagt wat van het wonen, maar
ook van de zorg en de maatschappelijke
ondersteuning. Als concretisering van zo’n
strategie kan een doelgroepenbeleid of een
bouwprogramma worden ingevuld. Dat soort
onderwerpen behoren vanzelfsprekend tot de
woonvisie, maar hebben eerst richting nodig.
Bij het actieplan is het van belang uit te werken
wat regionaal en wat lokaal wordt afgesproken.
Wat wel vast staat is dat alle plannen, lokaal en
regionaal, bijdragen aan dezelfde gedeelde
doelen en invulling geven aan dezelfde
strategieën. Zo ontstaat eenduidigheid in focus
en richting, met behoud van de vrijheid in te
spelen op lokale mogelijkheden.

Joel Barker

Visie zonder actie is
eigenlijk een droom.
Actie zonder visie is
tijdverdrijf.
visie gekoppeld aan actie,
kan de wereld
veranderen.

Advies

A.

verschillen bestaan. Zeker in een tijd waarin
verandering de enige constante is, op een thema
dat veel partijen en belangen raakt.
De ideale wereld …
In een ideale wereld zou er voldoende tijd zijn
om eerst het nieuwe perspectief volledig uit te
werken en om op basis daarvan op een
samenhangende manier invulling te geven aan de
zes inhoudelijke kwesties.

de inhoudelijke kwesties en die zich beperkt
tot het meest essentiële (‘high impact, no
regret’). Hierbij is er dus nadrukkelijk wel
ruimte voor strategieën die betekenis
hebben voor het wonen in brede zin en dus
ook voor aanpalende terreinen (welzijn
economie, zorg).
B.

Neem de tijd om samen met bewoners en
partners vorm en inhoud te geven aan het
nieuwe perspectief voor Parkstad Limburg
voor de komende twintig jaar.

Het zou heel mooi zijn in 2022 een degelijke
begin te maken met deel B, zodat er verbinding
kan worden gemaakt met deel A.
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I N W O N E R S I N PA R K S TA D E E N G O E D E W O N I N G B I E D E N I N
EEN KANSRIJKE WOONOMGEVING

Woning
1. Duurzaam
2. Goede staat
3. Betaalbaar

Wijk
1. Veilig
2. Groen
3. Voorzieningen
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Regio
1. In balans
2. Gevarieerd
3. Verbonden
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1. OMBUIGEN TWEEDELING DOOR MINDER EENZIJDIG
WOONAANBOD EN …

l
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2. TOEKOMSTBESTENDIGE WONINGVOORRAAD DOOR MEER
B E TA A L B A R E O U D E R E N H U I S V E S T I N G E N … .

t

e

r

3. GEZONDE EN GROENE WOONOMGEVING DOOR ….
4. ETC …

UITVOERINGSAGENDA

Maar de ideale wereld bestaat niet. Het
inspirerende perspectief vraagt een creatief
proces dat niet onder tijdsdruk mag staan. Daar
zouden we decennia spijt van kunnen krijgen.
Duidelijkheid op de kwesties uit de
verkenningsfase vraagt tempo en zichtbare
daadkracht.

Ontwikkel na de verkiezingen een woonvisie
voor de komende vijf jaar die vanuit een
eenduidig oogmerk duidelijkheid geeft op

DOELSTELLING

Twee processen
Daarom adviseert Circusvis beide processen los
te koppelen.

S T R AT E G I E Ë N

Twee doelen bij de woonvisie
De woonvisie moet enthousiasmerend en
toekomst gericht zijn, maar tegelijkertijd
antwoord geven op concrete vragen waar de
bewoners vandaag de dag mee worstelen. Een
uitdaging voor een regio waarbinnen grote

OOGMERK

Voorbeeld OGSM (inhoud is ter illustratie!)

Betreffende de focus

h

o

u

S A M E N O P PA K K E N

n
I

BUREAU REGIO
PA R K S TA D I N T H E L E A D

d

REGIONAAL VERDELEN

LOKAAL INVULLEN

NIET VRIJBLIJVENDE
AFSPRAKEN TUSSEN
GEMEENTEN OVER
V E R D E L I N G VA N Z O E T
EN ZUUR

V E R TA L I N G
S T R AT E G I E Ë N N A A R
GEMEENTELIJKE
ACTIVITEITEN

strategieën op de complexe kwesties die in de
verkenning naar voren zijn gekomen. Ze beperkt
zich tot de meest essentiële keuzen, waarvan de
regio spijt krijgt als ze nu geen of de verkeerde
richting krijgen. In de uitvoeringsagenda is
afgewogen wat regionaal en lokaal gedaan
wordt.

De bestuurders van de zeven gemeenten geven
vervolgens richting en focus aan de woonvisie,
door het oogmerk en de doelstellingen te van de
woonvisie formuleren. De woonvisie richt zich op
periode 2022 tot 2026.
In dialoog
De inhoudelijke richting wordt getoetst in dialoog
met stakeholders en bewoners. Dit is een
noodzakelijke stap voor de effectiviteit van de
woonvisie. Parralel worden ambtelijk de
strategieën uitgewerkt die de basis vormen voor
regionale kaders.
Door dit parallel te organiseren wordt ruimte
gecreëerd voor de noodzakelijke aanscherping,
nog voor besluitvorming kan plaatsvinden in het
najaar.
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feb

komen tot een bestuurlijk gedragen Plan van
Aanpak voor de woonvisie. Daarbij is het
essentieel dat de voorwaarden voor succes
expliciet worden benoemd en gedragen.

april

Kiezen voor het meest essentiële
In het najaar wordt de woonvisie geschreven die
richting geeft met heldere doelstellingen en

Leiderschapsfase
Aanpak: bestuurlijke sessie gericht op oogmerk en doelstellingen + ambtelijk
voorbereide scenarioanalyse gericht op ‘high impact en no regret’.
Resultaat: concept oogmerk, doelstellingen en strategieën.

juni

Wethouders aan het stuur
Dit proces zet in relatief korte tijd de nieuwe
wethouders aan het stuur, door met hen te

Definitiefase (na de verkiezingen)
Aanpak: bestuurlijk overleg gericht op draagvlak voor het resultaat verkenningsfase
(expliciet omarmen voorwaarden voor succes), bepalen ambitieniveau en aanpak
woonvisie + uitwerken vervolg totstandkoming woonvisie.
Resultaat: bestuurlijk gedragen PvA Woonvisie en ontwerpeisen.

sept

Speciale aandacht verdient de dialoog met
bewoners. De betrokkenheid van bewoners wordt
nader uitgewerkt.

Uitwerkfase
Aanpak: ambtelijke uitwerking
strategieën en confrontatie met
kwesties op de 6 inhoudelijke thema’s.
Resultaat: regionale kaders en
gedefinieerde ruimte voor lokale
invulling.

Dialoogfase
Aanpak: gesprekken bestuurders
met andere partijen en bewoners.
Resultaat: aanscherping
+ draagvlak

okt

Met de voorgaande voorwaarden voor succes,
methode en focus in het achterhoofd adviseert
Circusvis het proces dat u rechts uitgewerkt ziet.

Schrijffase
Aanpak:
Bureau Parkstad vast resultaten samen
Resultaat: OGSM + inspirerende inleiding + toelichting

dec

Invulling proces A: woonvisie voor vijf jaar

Verkenningsfase (voor de verkiezingen)
Aanpak:
Horen, zien en proeven
Resultaat: voorwaarden voor succes + 6 inhoudelijke thema’s + advies t.a.v. proces,
beoogd resultaat, aanpak.

mei

Advies

Besluitvormingsfase

Advies
Invulling proces B: Perspectief parkstad voor 20 jaar
Het proces waarin de zeven gemeenten komen
tot een gedragen en eenduidig nieuw perspectief
voor Parkstad Limburg, vraagt creativiteit,
inspiratie, de durf om te dromen en te kiezen. Bij
zo’n proces hoort alles behalve haast.
Essentieel is de vraag wat de scope is van het
nieuwe perspectief. Het ligt voor de hand om niet
het wonen, maar het leven in Parkstad Limburg
centraal te stellen. Dat gaat dus naast wonen,
over opgroeien, ouder worden, werken,
recreëren en meer. Daarmee beslaat het
perspectief Parkstad Limburg zowel het sociale,
het fysieke en het economische. Voor zover het
de omgeving/het fysieke raakt kan hierbij worden
aangesloten bij de omgevingsvisie (en
andersom).
Zoals bij alle plannen gaat het over waar Parkstad
nu staat, waar het naartoe wil en wat onderweg
verwacht mag worden. Dit bepaalt de hoofdlijn
van de geadviseerde aanpak.
Juist omdat het nieuwe perspectief jaren moet
meekunnen, worden diverse toekomstscenario’s
doordacht. Daarbij worden de niet te
beïnvloeden trends die naar verwachting de
meeste impact gaan hebben als uitgangspunt
genomen. Stel deze trend zet door, wat betekent
dat dan voor het sociale, het fysiek en het
economische?
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De scenario’s die zo ontstaan worden samen met
bewoners en andere stakeholders en geïnspireerd
door ontwerpers uitgewerkt.
Na daarover uitgebreid de dialoog met de
samenleving aan te zijn gegaan wordt hierin een
keuze gemaakt op basis waarvan het perspectief
voor Parkstad kan worden ontworpen.

Een inspirerende foto die het verlangen naar een nieuw
perspectief oproept

06. verantwoording

Totstandkoming synopsis
Proces totstandkoming synopsis
Voor de voorliggende synopsis zijn in de periode
oktober 2021 tot februari 2022 de wensen,
verwachtingen, inhoudelijke inbreng en kwesties
opgehaald bij alle stakeholders in het
woondomein. Ter voorbereiding en als

gemeente Voerendaal; Peter van Zutphen,
gemeente Heerlen; Freed Janssen, gemeente
Landgraaf; Wim Hazeu, Woonpunt; Liesbeth van
Beek en Nenad Bogdanovic, Heemwonen; Rene
Sulmann en Bert Vrolijk, ROH; Stijn Clerkx, BPD;
Suzanne Lipsch, Bureau Parkstad; Jan Rademaker,

naslagwerk zijn de belangrijkste geldende
beleidsstukken, wet- en regelgeving en
onderzoeken doorgenomen. Het zwaartepunt van
dit proces lag bij diepte-interviews met de
stakeholders zoals hier genoemd. Daarnaast zijn
er bijna 50 willekeurige bewoners in een variëteit
aan wijken en dorpen gesproken. Daarbij is
zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de
bevolking aangesproken, bijna iedereen bereid
was deel te nemen. Ook is de mogelijkheid voor
bewoners om hun inbreng te geven geadverteerd
in de krant, dit leverde een zeer beperkte respons
op. Tot slot hebben wij veel input gekregen uit de
ambtelijk overleggen van verschillende
domeinen.

Bureau Parkstad; Jordy Clemens en Elisabeth de
Zutter, gemeente Heerlen; Jo Mertens en Michel
Sloen, gemeente Brunssum; Wiel Schleijpen en
Ron Baggen, gemeente Simpelveld; Leon
Creugens en Peter Ravestein, Vanhier Wonen;
Barry Braeken, Paul Leufkens en Harry van Dijck,
Weller; Jan Hermans, Diana Metsemakers en
Wilma Smeets, gemeente Beekdaelen; Janine
Godderij en Lars Gartener, ZOwonen; Ger Peters
en Lars Rompen, Wonen Limburg; Michael Ehlen,
Meander groep; Paul Schefman, LEVANTO
groep; Henk Verheesen en Joop Petit, Holikiday;
Aloys Bruggeman, Vastgoed Belang Regio Zuid;
Miriam Jongen, Vastgoed Ontwikkelingscentrum;
Marc Schroten en Ton Coolegem, Wonen Zuid;
Jack van Oppen, OPS Advies makelaardij; Jos
Toussaint, Damen O.G.; Nadja van Es, Jongen
Projectontwikkeling; Peter Bindels, Rob Smeets
en Ank Jacobs, Domein Veiligheid gemeente
Heerlen; Michiel Sluijsmans en Martijn Scholten,
Krijtland wonen; Bart Smeets en Peter Paul
Heijnsdijk, gemeente Landgraaf; Martijn van der
Linden, Sarah Vodovar en Maurice Cramers,
Ministerie BZK; Sjraar Canjels en Kim Lindelauf,
Vincio Wonen; Bob Witjes, Aedes; Ambtelijk

Deze synopsis is tussentijds gepresenteerd aan
alle betrokkenen om te toetsen of de inbreng en
redeneerlijn juist weergeeft wat er is ingebracht.
Het proces is intensief begeleid door Suzanne
Lipsch en Jan Rademaker van Bureau Parkstad en
het ambtelijk overleg wonen.
Geïnterviewden
Tim Weijers en Susanne Vreuls, gemeente
Kerkrade; Peter Thomas en Ed Moonen,
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Overleg Economie; Ambtelijk Overleg Ruimte;
Ambtelijk Overleg Duurzaamheid; WMO Overleg.

