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(V) Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport, dat het resultaat is van het onderzoek naar "Detailhandel in een 

krimpende markt". Het onderzoek omvat het analyseren van detailhandel en demografische 

ontwikkelingen, maar ook het ondervragen van experts uit het werkveld. De verdieping in deze materie 

komt voort uit mijn interesse in detailhandelvastgoed en binnenstedelijke ontwikkelingen, maar ook uit 

groeiende interesse in krimpende stedelijke gebieden. 

Dit rapport markeert het eindpunt van mijn masterstudie Real Estate Management & Development aan 

de Technische Universiteit te Eindhoven. Naast de ontwikkeling van kennis op het gebied van vastgoed en 

krimp heeft dit rapport ook bijgedragen aan mijn mentale ontwikkeling. 

De resultaten uit mijn onderzoek zijn mede tot stand gekomen door de imput van derden. Graag bedank 

ik de volgende personen hiervoor. 

Mijn begeleiders van de Technische Universiteit te Eindhoven, ir. ing. I.I. Janssen en dr. J.J.A.M. Smeets. 

Waardevolle feedback en een kritische kijk op het onderzoeksproces hebben een kwalitatieve bijdrage 

geleverd aan het afstudeerrapport. 

Stadsregio Parkstad Limburg voor het mogelijk maken van het onderzoek, niet alleen in de vorm van het 

faciliteren van een werkplek maar ook door de terugkoppeling vanuit praktijk. In het bijzonder wil ik mijn 

begeleider drs. C.J. (Kees) Werkhoven bedanken voor zijn begeleiding en frisse kijk op het verslag. 

Alie deelnemers aan het onderzoek, welke mij veel leerzame informatie hebben verschaft omtrent dit 

interessante onderwerp. Zonder de informatie van deze personen zou deze scriptie beperkt zijn geweest 

in vergelijking met de praktijk. 

Tot slot bedank mijn ouders voor de steun tijdens mijn gehele studieperiode en het {financieel) mogelijk 

maken hiervan. 

Middels het afronden van dit rapport komt (voorlopig) een einde aan mijn voltijdse studieperiode. 

Sven J.E. Lennertz 

Heerlen, december 2010 
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(S) Samenvatting 

De gemeente Kerkrade is een van de acht gemeenten die vallen onder Stadsregio Parkstad Limburg en is 

direct gelegen aan de grens met Duitsland. De detailhandel in het stadscentrum van de gemeente 

Kerkrade staat onder druk. Naast de grote mate van leegstand en een benedenmaats 

detailhandelsaanbod in het stadscentrum, heeft de gemeente te maken met een dalend bevolkingsaantal 

en een toename van de ontgroening en vergrijzing. 

In dit onderzoek zijn de detailhandel van Kerkrade-centrum en de toekomstige demografische 

ontwikkelingen in kaart gebracht, waarna strategieen zijn ontwikkeld voor te toekomst. De volgende 

doelstelling is hierbij tot stand gekomen: 

"Het ontwikkelen van strategieen voor de detailhandel in Kerkrade-centrum in Stadsregio Parkstad 

Limburg, waarmee ingespeeld kan worden op de toekomstige demografische ontwikkelingen." 

Om de doelstelling van het onderzoek te bereiken, hebben de deelvragen in de probleemanalyse geleid 

tot de opzet van de hoofdonderwerpen en een afbakening van de probleemstelling. Tijdens het 

onderzoek wordt onderzocht welke factoren de huidige negatieve situatie in Kerkrade-centrum 

veroorzaken. Tevens wordt naar oplossingen gezocht om Kerkrade-centrum bestand te maken tegen de 

op handen zijnde demografische ontwikkelingen. 

Het onderzoek bestaat uit een vijftal onderdelen. Onderdeel een 'analyse detailhandel' en onderdeel 

twee 'consumentendraagvlak ontwikkelingen' vormen de basis van de analyse. Het derde onderdeel 

beschrijft de gebruikte onderzoeksmethode en resultaten. De toegepaste onderzoeksmethode in dit 

onderzoek is de 'Delphi-methode', waarbij experts betrokken worden bij het onderzoek. De kennis en 

ervaringen van experts zijn een belangrijke bron van informatie voor de inkadering van de problematiek 

en het creeren van oplossingsmogelijkheden. Naar aanleiding van de analysen en het Delphi-onderzoek, 

worden in het vierde onderdeel twee toekomstperspectieven geschetst voor het centrum van Kerkrade. 

Naar aanleiding van de analysen, het onderzoek en de toekomstperspectieven worden in het vijfde 

onderdeel conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Analyse detai/handel Kerkrade-centrum 

De analyse van de detailhandel in Kerkrade-centrum laat zien dat het centrum in een moeilijke situatie 

verkeert. Men heeft te maken met een grote mate van leegstand, welke het straatbeeld en het imago van 

de stad niet ten goede komt. Het centrum beschikt over een benedenmaats detailhandelsaanbod en mist 

een compact stadscentrum. Mede door deze ontwikkelingen ontstaat er een onaantrekkelijk 

vestigingsklimaat wat tevens de oorzaak kan zijn van de lage filialiseringsgraad in het centrum. Ondanks 

de negatieve ontwikkelingen zijn er ambitieuze plannen om het centrum aan te pakken, waarbij 

detailhandel en leisure worden toegevoegd aan het centrum. Uit het koopstromenonderzoek binnen de 

regio Zuid-Limburg zou men op kunnen maken dat het consumentendraagvlak voor de huidige 

detailhandel in Kerkrade ruim voldoende is. Desondanks kent het centrum van Kerkrade veel leegstand. 
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Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat een groot deel van de niet-dagelijkse artikelen aangekocht 

wordt op de RodaBoulevard, een grootschalige detailhandelslocatie binnen de gemeentegrens van 

Kerkrade. Uit consumentenonderzoek blijkt dat de consument het centrum bezoekt voor de kwaliteit van 

de winkels. Desondanks kent men een lage score toe aan de kwaliteit. 

Consumentendraaqv/ak ontwikkelinqen 

Het consumentendraagvlak in de gemeente Kerkrade is onderhevig aan ontwikkelingen. Het 

bevolkingsaantal van Kerkrade neemt af en heeft te maken met vergrijzing en ontgroening. De 

huishoudensaantallen zullen in een later stadium ook afnemen. De inwoners van de gemeente Kerkrade 

hebben een lager bestedingsniveau dan het landelijk gemiddelde en ondervinden daarnaast de gevolgen 

van de economische recessie, waardoor de koopkracht achter kan blijven. Naast het lage 

bestedingsniveau van de inwoners, beschikt de gemeente Kerkrade over een groot deel Duitse inwoners. 

Hoewel dit niet uit de koopstromen blijkt, kan dit resulteren in een vermindering van het draagvlak 

doordat deze groep op Duitsland gericht is voor hun aankopen. 

Kerkrade kent naast de bevolkingsontwikkelingen ook ontwikkelingen op toeristisch, politiek en 

technologisch vlak. Hieruit blijkt dat toerisme een belangrijk aspect is binnen de regio en de gemeente. 

Het realiseren van toeristische trekpleisters en de 'LeisureRing' kunnen van groot belang zijn voor het 

creeren van nieuwe kansen voor de gemeente en het stadscentrum. Daarnaast is er een nieuwe 

retailstructuurvisie ontwikkeld, waarbij Kerkrade-centrum de functie van stadsdeelcentrum vervult, zij het 

dan onder de naam 'satellietcentrum'. De realisatie van de retailstructuurvisie zorgt voor een betere 

afstemming van detailhandel op regionaal en gemeentelijk niveau. Ten aanzien van technologie krijgt men 

te maken met de groei van internetwinkelen. Hierdoor zal een verschuiving ontstaan in het koopgedrag 

van de consumenten en het locatiebeleid van winkels en voorzieningen. 

Delphi-methode 

Om een beeld te krijgen van de denkwijze van experts over de problematiek in Kerkrade-centrum, is 

gebruik gemaakt van een 'Delphi-onderzoek'. Het onderzoek omvat twee vragenronden waarin experts 

ondervraagd worden over de problematiek in Kerkrade-centrum. Tijdens de vragenronden wordt getracht 

consensus te bereiken ten aanzien van de oplossingsmogelijkheden, waarmee toekomstscenario's 

geschetst kunnen worden voor Kerkrade-centrum. Tijdens het Delphi-onderzoek worden drie onderdelen 

behandeld: gezocht wordt naar de oorzaak van de problematiek, maatregelen en toekomstscenario's voor 

Kerkrade-centrum. Ten aanzien van oorzaak van de problematiek blijkt dat de concurrentie tussen 

Parkstad gemeenten, het slecht imago, de vergrijzing, het gebrek aan publiekstrekkers, het ontbreken van 

een stadscentrum en het gebrek aan filiaal- en grootwinkelbedrijven een grote rol spelen. Mogelijke 

maatregelen volgens de experts voor de problematiek zijn het herbestemmen/ ontwikkelen van 

leegstaande panden, het imago verbeteren, het creeren van een compact centrum, het realiseren van 

publiekstrekkers en het herontwikkelen van de Theaterpassage. Het laatste onderdeel beschrijft dat de 

experts van mening zijn dat er hoe dan ook iets dient te veranderen aan het centrum. Men vindt dat er 

meer samengewerkt dient te worden binnen de regio en meer geconcurreerd met de Euregio. Het 

realiseren van het nieuwe centrumplan en het trekken van filiaal en grootwinkelbedrijven in combinatie 

met het herontwikkelen van leegstaande panden kan als oplossing dienen voor het centrum. De 

toegankelijkheid en de verbinding tussen horeca en detailhandel dienen hierbij ook verbeterd te worden. 
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Tot slot hebben de experts een rapportcijfer gegeven aan het centrum van Kerkrade, welke resulteert in 

een gemiddelde van een 4.9. 

Toekomstperspectieven Kerkrade-centrum 

Na de analysen en het Delphi-onderzoek zijn twee mogelijke toekomstperspectieven tot stand gekomen. 

Enerzijds een scenario waarbij het nieuwe centrumplan wordt gerealiseerd, anderzijds de realisatie van 

een alternatief plan. Dit alternatieve plan heeft betrekking op het herbestemmen/ herontwikkelen van de 

Theaterpassage, Niersprinkstraat en leegstaande panden, alsmede het verbeteren van de 

toegankelijkheid en de uitstraling van de panden. 

Het nieuwe centrumplan kent diverse risico's. Het nieuwe centrumplan is een kostbare ingreep, waarbij 

diverse partijen aangetrokken dienen te worden tot het plan. Daarnaast voorziet het plan niet in de 

invulling van leegstaande en slechte onderhouden panden. Hierdoor wordt het risico dat nieuwe 

ondernemers zich enkel vestigen in het nieuwe centrum groter, met als gevolg dat het imago van het 

centrum niet zal verbeteren. 

Het alternatieve plan dient, evenals het nieuwe centrumplan, partijen aan te trekken tot het centrum. Het 

alternatieve plan voldoet echter wel aan de invulling van leegstaande en slecht onderhouden panden. 

Daarnaast is het schaalniveau kleiner waardoor het plan beter aansluit bij de realiteit. Het grote verschil 

tussen de twee plannen is dat het nieuwe centrum uitgaat van toevoeging van winkelvloeroppervlakte, 

terwijl het alternatieve plan uitgaat van de mogelijkheden van de bestaande panden in het centrum. 

Concluderend kan men vaststellen dat Kerkrade-centrum voor een zware opgave staat. Men dient in te 

spelen op de demografische ontwikkelingen en problematiek ten aanzien van de detailhandel in het 

centrum. Om het centrum van Kerkrade bestand te maken tegen de op handen zijnde demografische 

ontwikkelingen, is de uitvoering van het alternatieve plan van essentieel belang. Grootschalige aanpak is 

hierbij noodzakelijk. Samenwerking tussen de gemeente Kerkrade, Stadsregio Parkstad Limburg en andere 

betrokken partijen, zoals een projectontwikkelaar, zal een belangrijke rol spelen in het 

ontwikkelingsproces van het alternatieve plan. 

Het alternatieve plan sluit beter aan bij de realiteit dan het nieuwe centrumplan, wat wordt aanbevolen 

door experts. De uitvoering van het alternatieve plan vergroot de kans op succes en daarmee ook een 

positieve toekomst voor Kerkrade-centrum. 

S.J.E. Lennertz v 
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1 Probleemanalyse 

1.1 Aanleiding 

De detailhandel in het stadscentrum van de gemeente Kerkrade staat ender druk. Dit is de aanleiding voor 

het schrijven van dit afstudeerrapport voor Stadsregio Parkstad Limburg. De gemeente Kerkrade is een 

van de acht gemeenten die val ender Stadsregio Parkstad Limburg en is direct gelegen aan de Duitse 

grens. Was er in 1992 (peildatum 1 januari) nog sprake van een inwonersaantal van 53.364 (CBS Statline, 

2010)1
, is er in 2010 nog maar sprake van een inwonersaantal van 47.681. 

Deze afname is een gevolg van de ingezette ontgroening en vergrijzing waar deze regio sterk mee te 

maken heeft. Door de toename van ontgroening zal er een overschot aan eengezinswoningen en 

starterwoningen ontstaan, maar daarentegen door de vergrijzing een tekort aan seniorenwoningen. Niet 

alleen de woningmarkt zal de effecten van deze demografische ontwikkelingen ervaren, maar ook de 

detailhandel van Kerkrade zal hieraan onderhevig zijn. 

Dit verslag zal zich focussen op de detailhandel in het centrum van Kerkrade. De keuze om het centrum 

van Kerkrade te onderzoeken is naar aanleiding van de huidige situatie en het toekomstige beeld van het 

centrum. De bevolkingsprognose voor Kerkrade is een bevolkingsafname van 8% tussen de periode 2010 

en 2030 en laat een forse groei van ouderen (65+) zien. De detailhandel dient in te spelen op deze 

ontwikkelingen maar ook op de huidige situatie die zich laat kenmerken door veel leegstand. Naast deze 

ontwikkelingen bevindt Kerkrade zich in een uitzonderlijke positie. Kerkrade heeft een grensligging met 

Duitsland en bevindt zich in een sterk verstedelijkt gebied, deze gemeente is hierdoor moeilijk te 

vergelijken met andere gemeenten in Nederland. Om toch een goed beeld te kunnen krijgen van 

mogelijke oplossingen voor de detailhandelsproblematiek zijn meningen van diverse experts noodzakelijk. 

Het doel van het verslag is strategieen te ontwikkelen voor het centrum van Kerkrade waarmee 

ingespeeld kan worden op de op handen zijnde demografische ontwikkelingen. Deze strategieen zullen 

tot stand komen na het uitvoeren van een Delphi-onderzoek. Een Delphi-onderzoek is een 

onderzoeksmethode waarbij experts herhaaldelijk bevraagd worden in diverse ronden. De reden voor het 

toepassen van deze onderzoeksmethode komt door de specifieke informatie die de experts tijdens het 

onderzoek verstrekken. Doordat diverse experts uit verschillende werkvelden bij het probleem betrokken 

worden, kan beter ingeschat worden welke problemen er zich in de toekomst kunnen voordoen ten 

aanzien van de detailhandel in Kerkrade-centrum. Naar aanleiding van het Delphi-onderzoek kunnen 

tevens strategieen ontwikkeld worden voor de detailhandel in het centrum van Kerkrade om op de juiste 

manier in te spelen op de toekomstige demografische ontwikkelingen. 

1 
CBS Statline (2010), Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, over/edenen en migratie per regio, geraadpleegd op 11 mei 2010, 

van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37259NED&Dl=O&D2=0&03=579&D4=31-49&VW=T 
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1.2 Onderwerp 

"Detailhandel in een krimpende markt" 

Strategieontwikkeling voor Kerkrade-centrum. 

1.3 Doelstelling 

Afstudeerproject (7UU37) 

Het ontwikkelen van strategieen voor de detailhandel in Kerkrade-centrum in Stadsregio Parkstad 

Limburg, waarmee ingespeeld kan worden op de toekomstige demografische ontwikkelingen. 

1.4 Probleemstelling 

Met welke strategieen kan de detailhandel in Kerkrade-centrum in Stadsregio Parkstad Limburg inspelen 

op de op handen zijnde demografische ontwikkelingen? 

l.4.l Deelvragen 

• Welke positie heeft de detailhandel in Kerkrade ten opzichte van andere regio's en wat betekent 

dat voor de detailhandel in Kerkrade-centrum? 

• Hoe ontwikkelt Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeente Kerkrade zich in demografisch 

opzicht? 

• Wat veroorzaakt volgens experts de huidige situatie van Kerkrade-centrum? 

• Welke maatregelen zijn er volgens experts nodig om het centrum van Kerkrade bestand te 

maken tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen? 

• Welke strategieen zijn er mogelijk voor Kerkrade-centrum in Stadsregio Parkstad Limburg om 

bestand te zijn tegen de op handen zijnde demografische ontwikkelingen? 

1.6 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestaat uit een vijftal onderdelen. Onderdeel een 'analyse detailhandel' en onderdeel 

twee 'consumentendraagvlak ontwikkelingen' vormen de basis van de analyse. Onderdeel drie 'Delphi

methode' beschrijft de opzet en resultaten van de onderzoeksmethode. Onderdeel vier 

'toekomstperspectieven' schetst scenario's voor de toekomst van Kerkrade-centrum. Tot slot worden in 

hoofdstuk vijf de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Elk onderdeel zal in deze paragraaf 

verder worden toegelicht. 
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1. Analyse detailhandel Kerkrade-centrum 

I. Hierin wordt gekeken naar de positionering van de detailhandel in Kerkrade-centrum ten 

opzichte van de concurrentie, het winkelaanbod en de diversiteit, het winkelbeleid en de 

winkelplanning, het locatiebeleid en de locatietheorie en het verzorgingsgebied. 

2. Consumentendraagvlak ontwikkelingen 

I. Demografische ontwikkelingen Nederland, huidige situatie en toekomst. 

II. Demografische ontwikkelingen Stadsregio Parkstad Limburg, huidige situatie en toekomst. 

Beschrijven welke veranderingen dit met zich meebrengt op regionaal niveau. 

Ill . Demografische ontwikkelingen Kerkrade-centrum, huidige situatie en toekomst. 

Beschrijven welke veranderingen zich zullen voordoen ten aanzien van 

consumentendraagvlak op gemeentelijk niveau. 

3. Delphi-methode 

De Delfi-methode maakt het mogelijk een beeld te schetsen van de toekomstige maatregelen die 

nodig zijn om het centrum van Kerkrade bestand te maken tegen de toekomstige demografische 

ontwikkelingen. Tijdens het proces zullen experts bevraagd worden omtrent de problematiek van 

het centrum van Kerkrade. De methode omvat de volgende stappen: 

I. Voor een eerste inventarisatie worden vragenlijsten verstrekt aan de deelnemers, welke 

anoniem zullen worden ingevuld. 

II. De vragenlijsten worden geanalyseerd en samengevat. 

Ill. Bij geen consensus worden de resultaten van de eerste vragenronde teruggekoppeld aan 

de deelnemers. Aan de hand van de verkregen informatie vullen de deelnemers de 

vragenlijst opnieuw in. 

IV. De stappen 2 en 3 kunnen eventueel herhaald worden totdat consensus bereikt is. 

V. Tot slot worden de eindresultaten gepresenteerd. 

4. Toekomstperspectieven 

Na het toepassen van de Delphi-methode is duidelijk geworden welke aspecten een belangrijke 

rol gaan spelen voor een positieve toekomst van Kerkrade-centrum. De uitkomsten van het 

Delphi-onderzoek bepalen mede welke strategieen ontwikkeld worden. Daarnaast is het van 

belang dat ingespeeld wordt op de huidige situatie van het centrum. De combinatie van het 

Delphi-onderzoek en de uitgevoerde analysen vormen de basis voor de ontwikkeling van 

strategieen. 

5. Conclusies & Aanbevelingen 

De uitgevoerde analysen, onderzoeken en scenario ontwikkelingen resulteren in een 

totaalconclusie. Aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van maatregelen die genomen 

dienen te worden om het centrum weer goed te kunnen laten functioneren. 

Uit bovenstaande onderzoeksopzet is in figuur 1.1 het volgende onderzoeksmodel tot stand gekomen. 
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Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 
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Hoofdstuk 1 bevat een probleemanalyse en het daarbij horende onderzoekopzet. Het ontwikkelde 

onderzoeksmodel is als onderligger gebruikt voor de opbouw van dit rapport. Hoofdstuk 2 geeft een 

analyse van de detailhandel in Kerkrade-centrum weer. De stedelijke structuur van Kerkrade en de 

detailhandel van het centrum staan hierin centraal. Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen ten aanzien 

van het consumentendraagvlak. Dit hoofdstuk omvat een analyse van het bevolking- en toeristisch 

draagvlak. Tevens wordt er ingegaan op andere invloeden zoals technologische en politieke 

ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 wordt de methodiek en uitvoering van het Delphi-onderzoek beschreven. 

Daarnaast worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 5 worden de 

toekomstperspectieven voor het centrum van Kerkrade weergegeven. De alternatieven met en zonder 

nieuw centrumplan worden beide inzichtelijk gemaakt. Tot slot worden in het zesde en tevens laatste 

hoofdstuk conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
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2 Analyse detailhandel Kerkrade-centrum 

Om tot strategieen te komen voor de detailhandel in het centrum van Kerkrade is een analyse van de 

huidige detailhandel noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt de stedelijke structuur van de gemeente 

Kerkrade en detailhandel in het centrum toegelicht. Na het beschrijven van de huidige situatie worden 

nieuwe plannen en initiatieven beschreven. Tot slot wordt dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie. 

2.1 Stedelijke structuur Kerkrade 

De gemeente Kerkrade is onderdeel van de acht gemeenten van Stadsregio Parkstad Limburg en telt circa 

50.000 inwoners. Kerkrade is daarmee na Heerlen, met circa 90.000 inwoners, de grootste gemeente van 

Stadsregio Parkstad Limburg. De gemeente is gelegen tussen twee sterk verstedelijkte gebieden, met aan 

de westzijde de stedelijke concentratie Heerlen en aan de oostzijde de in Duitsland gelegen stedelijke 

concentratie Aken-Herzogenrath (afbeelding 2.1). 

tsKUN~~UM 

& / 
HOENSBROEK 

. & -~· ·· 
~ · . ........... -·········i ... ·· ......... "~\ .. 

· 'Q . : 

···· ·--:::: . . 
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:' ·...... . ... ·. .. 
KOLN 

AACHEN 

Afbeelding 2.1: Positie Kerkrade in Stadsregio Parkstad Limburg (bron : Bewerkte afbeelding van Kerkrade-centrum.nl) 
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De huidige gemeente is in 1982 tot stand gekomen na een gemeentelijke herindeling, waarbij de 

oorspronkelijke gemeente Kerkrade is samengevoegd met de gemeente Eygelshoven. Het gebied waarin 

de gemeente zich bevindt kent veel hoogteverschillen die zowel natuurlijk als door de mijnbouw tot stand 

zijn gekomen. Het stedelijk gebied bestaat uit drie wijken te noemen Kerkrade-Noord, -Oost en -West, die 

onderling gescheiden worden door het natuurlijke landschap. De drie wijken bestaan uit een 18 tal 

buurten, welke bepaald zijn door de oorspronkelijke parochiegrenzen (gemeente Kerkrade, 2010). Het 

centrum bevindt zich in Kerkrade-Oost en heeft binnen de retailstructuur van Stadsregio Parkstad Limburg 

net als de centra van Brunssum, Landgraaf en Hoensbroek de functie van stadsdeelcentrum (BRO, 2008). 

Ook in de geactualiseerde Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020 heeft Kerkrade-centrum die 

functie, zij het dan onder de naam van satellietcentrum (BRO, 2010). 

2.2 Detailhandel 

De detailhandelsmarkt is constant in beweging, zo ook in Kerkrade-centrum. Om op een juiste manier in 

te kunnen spelen op deze dynamische markt is inzicht verkrijgen in de detailhandelsmarkt noodzakelijk. 

Het is van belang om de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen op een juiste manier in kaart te 

brengen (Kamer van Koophandel Zuid-Limburg 2005). Deze paragraaf beschrijft diverse aspecten die 

invloed uitoefenen op de detailhandelsmarkt op stadsdeelcentra niveau om aan de hand hiervan 

strategieen voor typen detailhandelslocaties in Stadsregio Parkstad Limburg te ontwikkelen. 

Z.Z.1 Aanbod 

De detailhandel binnen de gemeente Kerkrade bestaat uit Kerkrade-Centrum, wijkcentrum 

Spekholzerheide, buurtcentra Bleijerheide, Chevremont, Eygelshoven en Hertogenlaan en themacentrum 

Roda Boulevard met omliggende bedrijven op bedrijventerrein de Locht {bijlage 1 en 2). 

Naast het geclusterde aanbod bevindt zich ook op diverse plaatsen verspreid gelegen aanbod. Het totale 

gemeentelijke detailhandelsaanbod omvat circa 82.705m2 winkelvloeroppervlakte (BRO, 2009) waarvan 

20.820m2 winkelvloeroppervlakte toebehoort tot het centrum van Kerkrade (Locatus, 2010). Het centrum 

heeft een verzorgingsgebied van circa 25.000 tot 30.000 inwoners en is enkele jaren geleden een 

opgewaardeerd, door onder andere de Orlandopassage als hoofdcentrum te situeren (bijlage 3). Het doel 

van deze opwaardering was de winkelstructuur te verbeteren en compacter te maken. Het situeren van 

de Orlandopassage als hoofdcentrum heeft er voor gezorgd dat Kerkrade momenteel over een centrum 

binnen het stadscentrum beschikt. Ondanks deze opwaardering kan men niet spreken van een bruisende 

en stabiele detailhandel. Het centrum beschikt over een beperkt detailhandelsaanbod en is voornamelijk 

gericht op niet-dagelijkse artikelen. Opmerkelijk is het aanbod van niet-dagelijkse artikelen, hetgeen 56% 

lager ligt dan vergelijkbare steden in Nederland (tabel 2.1). Naast het beperkte detailhandelsaanbod mist 

het centrum een compact stadscentrum, wat een verklaring kan zijn voor het sporadisch aantal 

gevestigde filiaal- en grootwinkelbedrijven. Een andere verklaring hiervoor kan zijn dat er veel 

concurrerende centra, zowel in het binnen- als buitenland, in de nabije omgeving liggen. 
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Omvangwlnkelaanbod Kerkrade-centrum en vergelljkbare plaatsen 
Kerkrade-centrum Vergelijkbare steden 

30.000-50.000 50.000-100.000 
aantal m2 wvo aantal m2 wvo aantal m2 wvo 

Dagelijkse artikelen 18 4.324 28 5.480 41 6.990 
Niet-dagelijkse artikelen 73 10.552 127 24.065 215 41.710 

Tota al 91 14.876 155 29.545 256 48.700 

Tabel 2.1: Winkelaanbod Kerkrade-Centrum (bron: Locatus 2010, Retailhandboek 2007) 

2.2.2 Structuur Detailhandel centrum 

Kerkrade-centrum laat een uiteenlopende beoordeling van winkelgebieden binnen het centrum zien, met 

in het hart van het centrum de Al locaties van de Orlandopassage en de aansluitende A2 locaties aan de 

Niersprinkstraat en Hoofdstraat. Opmerkelijk is dat zich aansluitend aan de Al locaties in de 

Niersprinkstraat, C locaties bevinden in de Theaterpassage. Uit deze opbouw kan men concluderen dat 

men in Kerkrade-centrum niet kan spreken van een normale opbouw waar Al locaties het hart vormen 

van het centrum en de C locaties de buitenring vormen (bijlage 4). Kenmerkend voor het stadsbeeld is het 

contrast tussen de noord- en zuidzijde van het centrum. In de zuidzijde staan veelal gedateerde en slecht 

onderhouden panden. De noordzijde beschikt daarentegen over een modern straatbeeld met als 

consumententrekker de Orlandopassage en de Niersprinkstraat (BRO, 2008). Typerend voor het centrum 

van Kerkrade is echter dat leegstand zowel in de noord als zuidzijde van het centrum plaatsvindt (bijlage 

5). Leegstand vindt dus niet alleen plaats in gedateerde en slecht onderhouden panden maar ook in de 

nieuwe moderne panden. 

Kerkrade centrum beschikt over een marktplein dat bijdraagt aan de levendigheid van het gebied. Op het 

marktplein vindt wekelijks een drukbezochte weekmarkt plaats. Tevens worden er jaarlijks diverse 

activiteiten georganiseerd om ender andere de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten. Uit 

passantentellingen blijkt dat de Markt samen met de Niersprinkstraat en de Hoofdstraat zorgt voor de 

aanvoer van consumenten naar het centrum (bijlage 6). Het centrum beschikt over 11 redelijk bereikbare 

parkeergelegenheden welke voldoende parkeergelegenheid vormen voor de bezoekers van het centrum 

(BRO, 2008). 

Het slechte vestigingsklimaat en de relatief lage vestigingsmogelijkheden kunnen de oorzaak zijn van de 

weinig gevarieerde branchering, de beperkte mate van filialisering en de grote leegstand in het centrum 

van 5.944m2 winkelvloeroppervlakte (Locatus, 2010) (afbeelding 2.2). Als gevolg van deze ontwikkelingen 

kan het verklaarbaar zijn waarom er bij de detailhandel in het centrum relatief veel sprake is van 

opheffings- en verhuizingsuitverkoop, welke een onaantrekkelijk straatbeeld vormen. Men kan vaststellen 

dat het centrum van Kerkrade onderhevig is aan het sneeuwbaleffect, waar elke gebeurtenis versterkt 

wordt door een opvolgende gebeurtenis. 
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Afbeelding 2.2: Detailhandel Kerkrade-centrum (bron: Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010) 
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De leegstand in het centrum is 13% van het totaal aantal verkooppunten in het centrum (afbeelding 2.3) 

en maar liefst 28% van het totaal aantal winkelvloeroppervlakte. 
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Afbeelding 2.3: Winkelvloer oppervlakte Kerkrade-centrum in% 
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2.2.3 Branchering 

Brancherln1 Kerkrade-centrum 
Kerkrade-centrum Vergelijkbare centra Aanbod 

30.000-50.000 Kerkrade-centrum 

t .o.v. 

vergelijkbare centra 

m2 wvo per m2 wvo per Aanbod 

aantal m2 wvo lOOOinw. aantal m2 wvo lOOOinw. in % t.o. v. m2 wvo 

Levensmiddelen 16 3.804 80 21 4.260 112 89% 

Persoonliike verzoniing 2 520 11 7 1.220 32 43% 
rotaald Ulkse art•elen 18 4.324 911 28 S.480 144 7991 
N -· 
Warenhuis 1 915 19 1 1.965 52 47% 

Kleding & Mode 28 3.720 78 45 7.620 201 49% 

Schoen en & Lederwaren 4 1.161 24 10 2.240 59 52% 
Juwelier & Optiek 8 428 9 9 625 16 68% 
Huishoudelijke- & Luxe artikelen 8 1.432 30 7 1.480 39 97% 

Antiek & Kunst 1 24 1 2 195 5 12% 
Sport & Spel 2 360 8 6 1.490 39 24% 

Hobby 1 140 3 5 475 13 29% 
Media 3 500 10 7 985 26 51% 
Plant & Dier 3 283 6 5 645 17 44% 

Bruin & Witgoed 3 160 3 10 1.565 41 10% 
Auto & Fiets 2 485 13 0% 

Doe-Het-Zelf 1 60 1 2 375 10 16% 
Won en 4 790 17 11 3.215 85 25% 

Detailhandel Overil! 6 579 12 5 705 19 82% 
Totaal nlet-dagelllkse art•elen 73 10.552 22l 127 24.065 &35 4491 
Totaal Kerkrade-centrurn 91 14.876 312 155 29.545 780 50" 
Tabel 2.2: Branchering Kerkrade-centrum (bron: Locatus 2010, Retailhandboek 2007) 

Kerkrade-centrum blijft in alle branches sterk achter ten opzichte van vergelijkbare steden in Nederland. 

De branche 'Huishoudelijk- & Luxe artikelen' ligt als uitzondering met 97% rond het landelijke gemiddelde 

(tabel 2.2). Hoewel het aanbod van 'Levensmiddelen' 89% ten opzichte van vergelijkbare centra in 

Nederland is, zijn er geen supermarkten gevestigd in het centrum van Kerkrade. Wei bevinden zich in een 

straal van circa SOOm vier supermarkten rondom het centrum, namelijk: Lidl, ClOOO, Jan Linders en Albert 

Heijn. Doordat deze supermarkten geen directe verbinding hebben met het centrum vormen ze geen 

meerwaarde voor het centrum. Zoals eerder genoemd bevindt de gemeente Kerkrade zich in een 

verstedelijkt en grensliggend gebied. Het vergelijken van waarden met andere centra is hierdoor 

waarschijnlijk minder betrouwbaar. lndien men uitspraken wilt doen omtrent het aantal m2 

winkelvloeroppervlakte per 1000 inwoners, is het in Kerkrade waarschijnlijk beter om te focussen op het 

aantal inwoners per gebied in plaats van het aantal inwoners per gemeente. 

2.2.4 Filialisering 

De filialisering in Kerkrade centrum is laag te noemen. Uitsluitend in de Orlandopassage {75%) treft men 

filialen en grootwinkelbedrijven. Het centrum is voor 44% gefilialiseerd. De oorzaak hiervan kan zijn dat 

veel panden in het centrum in het bezit zijn van particulieren. De laagste filialiseringsgraad is te zien in de 
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Theaterpassage {6%), welke voor een groot deel tot stand komt door de grote leegstand alhier {tabel 2.3). 

Echter hoeft een lage filialiseringsgraad niet per definitie een reden te zijn voor een slecht lopend 

centrum. Een centrum kan zich ook onderscheiden door een divers aanbod van zelfstandig ondernemers, 

zoals de stad 's-Hertogenbosch. 

FHlallserlntr Kerkrade-c:entrum in " 
Centrum Orlandopassage Theaterpassage 

Dagelijkse artikelen 87% 100% 54% 
Mode & Luxe 62% 64% 4% 
Vrije Tijd 35% 
In/Om Huis 13% 100% 
Detailhandel Overig 16% 

Totaal 44" 75" 6" 
Tabel 2.3: Filialisering Kerkrade-Centrum (bron: Locatus 2010) 

2.2.5 Koopstromen 

Het is noodzakelijk om de koopstromen van de gemeente Kerkrade in kaart te brengen om de marktvraag 

en de verhoudingen tussen vraag en aanbod inzichtelijk te krijgen. In het onderzoek van BRO voor de 

nieuwe retailstructuurvisie 2010-2020 voor Parkstad Limburg wordt onderscheid gemaakt tussen 

dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen. Uit de koopstromen van de gemeente Kerkrade blijkt dat de 

koopkrachtbinding van dagelijkse aankopen bestaat uit 80% binnen de gemeente. De 

koopkrachttoevloeiing, welke afkomstig is uit de regio, bestaat uit 13% dagelijkse aankopen. De 

koopkrachtafvloeiing wordt gekenmerkt door 13% dagelijkse aankopen binnen de regio en 7% dagelijkse 

aankopen buiten de regio {afbeelding 2.4). 

Afvloeiing binnen regio 

13% 

Toevloeiing uit regio 

13% 

Gemeente Kerkrade 

Afvloeiing buiten regio 

7% 

Koopkrachtbi ndi ng 

80% 

Afbeelding 2.4: Koopst romen dagelijkse artikelen gemeente Kerkrade (bron: Bewerkte afbeelding van BRO, 2010) 

De koopstromen van niet-dagelijkse aankopen laten een koopkrachtbinding van 43% niet-dagelijkse 

artikelen binnen de gemeente zien. De koopkrachttoevloeiing, welke afkomstig is uit de regio, bestaat uit 
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41% niet-dagelijkse aankopen. De koopkrachtafvloeiing wordt gekenmerkt door 43% niet-dagelijkse 

aankopen binnen de regio en 14% dagelijkse aankopen buiten de regio (afbeelding 2.5). In vergelijking tot 

andere gemeenten in Stadsregio Parkstad Limburg laat Kerkrade een relatief normaal beeld zien (bijlage 

7). De waardes ten aanzien van koopkrachttoevloeiing en koopkrachtbinding van niet-dagelijkse artikelen 

kan echter een vertekend beeld met zich meebrengen ten aanzien van het centrum in Kerkrade. 

Waarschijnlijk is dit gelegen in het feit dat een groot deel van de niet-dagelijkse artikelen aangekocht 

wordt op de RodaBoulevard waar de detailhandel bestaat uit sport & spel en doe-het-zelf zaken. Om een 

beter beeld te krijgen van deze koopstromen is een gedetailleerd onderzoek op locatieniveau binnen de 

gemeente noodzakelijk. 

Afvloeiing binnen regia 
43% 

Taevloeiing uit regia 
41% 

Gemeente Kerkrade 

Afvloeiing buiten regia 
14% 

Koopkrachtbi ndi ng 
43% 

Afbeelding 2.5: Kaapstramen niet-dagelijkse artikelen gemeente Kerkrade (bran: Bewerkte afbeelding van BRO, 2010) 

Naast de koopstromen spelen ook de koopmotieven een belangrijke rol bij het bezoeken van een 

stadscentrum. Uit het rapport Grenzeloos winkelen 2009 (BRO, 2009) blijkt dat, net als in vergelijkbare 

centra in Limburg, de belangrijkste koopmotieven in Kerkrade-centrum recreatief en doelgericht winkelen 

zijn. Het centrum wordt echter in vergelijking tot andere centra in mindere mate bezocht met betrekking 

tot de detailhandel, maar wordt daarentegen beduidend meer bezocht vanwege de markt en 

evenementen (tabel 2.4). 

Bezoekersmotlef Kerkrade-centrum 
Gemiddelde verge! ijkbare 

Kerkra de-centrum centra in Li mbunz 

Geri chte aankopen 28% 32% 

Recreatief w i nkelen 29% 36% 

Markt bezoek 14% 11% 

Horeca bezoek 4% 3% 

Cultuur 3% 2% 

Evenementen 6% 3% 

Werk/zaken 5% 4% 

Familie/vrienden 10% 9% 

Tabel 2.4: Bezaekersmatief Kerkrade-centrum (bran: BRO, 2008) 
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Als men kijkt naar de reden van bezoek aan het centrum kan men vaststellen dat het centrum grotendeels 

wordt bezocht vanwege de kwaliteit van de winkels, in tegenstelling tot vergelijkbare centra waar de 

nadruk ligt op het bezoek vanwege het winkelaantal. Opmerkelijk is echter dat 29% het centrum bezoekt 

vanwege de kwaliteit van de winkels, maar het rapportcijfer aanzienlijk lager is dan het gemiddelde (tabel 

2.5) . 

Reden bezoek Kerkrade-c:entrum 
Gemi ddel de vergel ij kba re 

Kerkrade-centrum centra in Limburg 

Reden bezoek Beoordel i ng Reden bezoek Beoordel i ng 

in% (0-10) in% (0-10) 

Winkelaantal 16% 6,7 27% 7,4 

Kwa I iteit wi nkel s 29% 6,8 23% 7,4 

Prijsniveau winkels 14% 6,7 22% 7,2 

Variatie assorti ment 20% 6,8 27% 7,5 

Kwaliteit horeca 12% 6,8 10% 7,6 

Klantvriendel ijkheid 21% 6,7 16% 7,3 

Sfeer /gezel Ii ghei d 22% 6,7 31% 7,3 

Berei kbaarheid met auto 20% 7,1 26% 7,6 

Berei kba a rhei d met OV 10% 6,0 6% 6,7 

Bewegwi j zeri ng 2% 6,7 2% 7,1 

Parkeerplaatsen aantal 1% 6,7 4% 7,1 

Pa rkeerta ri even 1% 6,1 2% 6,4 

Tabel 2.5: Reden bezoek Kerkrade-centrum (bron : BRO, 2008) 

Het bestedingsbedrag tijdens het bezoek aan Kerkrade-centrum is €72,-. Dit is 14% lager dan het 

gemiddelde bestedingsbedrag in Nederland, welke €84,- bedraagt. 

Gezien het aankoopgedrag blijkt dat het merendeel van de artikelen gekocht wordt in de vorm van 

levensmiddelen en mode artikelen. Hoewel de meeste aankopen gedaan worden in mode artikelen, blijft 

de waarde van 37% sterk achter bij het gemiddelde van 50% (tabel 2.6). 

Aanko~n Kerkrade-c:entrum 

Gemiddelde vergel ijkbare 

Kerkrade-centrum centra in Limburg 

Mode 37% 50% 
Huishoudelijke & Luxe 22% 23% 
Hobby & Vrije tijd 21% 19% 

Media 14% 17% 

Electrische apperatuur 2% 7% 

Woni ngi nri chti ng 6% 8% 
Doe-het-zelf & Tuin 3% 7% 

Levens mi ddel en 30% 26% 
Drogisterijen 16% 21% 

Ho rec a 23% 29% 

Tabel 2.6: Reden bezoek Kerkrade-centrum (bron: BRO, 2008) 
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2.2.6 Plannen en initiatieven 

Plannen en initiatieven die betrekking hebben op het centrum van Kerkrade willen tot op heden niet van 

de grond komen. In 2002 is door projectontwikkelaar 3W een plan ontwikkeld om rondom de 

theaterpassage winkels toe te voegen aan het aanbod om het centrum aantrekkelijker en beter 

toegankelijk te maken. Naast het toevoegen van winkels was er ook een uitbreiding van het theater in het 

plan opgenomen. Tot op heden hebben echter geen positieve veranderingen plaatsgevonden ten aanzien 

van de Theaterpassage. Waar de Theaterpassage in 2002 nog een potentiele consumententrekker was, is 

het momenteel een negatieve schakel in het centrum. 

Nadat eerdere plannen niet van de grond zijn gekomen heeft projectontwikkelaar Metroprop in 2007 in 

samenwerking met de gemeente Kerkrade een nieuw plan ontwikkeld voor het centrum van Kerkrade, 

gecentreerd tussen de van Beethovenstraat, Mozartstraat, Dr. Kreijenstraat, de Markt en de 

Niersprinkstraat (afbeelding 2.6). Het nieuwe plan bevindt zich momenteel in de overgang tussen 

voorlopig ontwerp en definitief ontwerp, waarbij patijen gezocht worden die zich willen vestigen in het 

nieuwe centrum. De motivatie voor het ontwikkelen van het plan is volgens de eigenaar van Metroprop 

(dhr. J. van de Mortel) eenvoudig, omdat Kerkrade-centrum een gebrek heeft aan herkenbare winkels en 

over onvoldoende winkels beschikt om voor een solide draagvlak te zorgen. Volgens van de Mortel zullen 

herkenbare winkels zich enkel in elkaars gezelschap vestigen en niet afzonderlijk (Dagblad de Limburger, 

2008). 

Het te realiseren plan omvat circa 8.000m2 nieuwbouw van winkelvloeroppervlakte, waarvan 5.700m2 

winkelvloeroppervlakte wordt toegevoegd aan het huidige aanbod. Tevens wordt er een supermarkt 

gerealiseerd van circa 2.150m2
, een hotel met circa 128 kamers en een zalencomplex van l.400m2

, circa 

50 appartementen, een fitnessruimte en een parkeergarage met 284 parkeerplaatsen (bijlage 8). Het doel 

van het project is om het centrum van Kerkrade weer aantrekkelijk en vitaal te maken. Het nieuwe 

centrum is bereikbaar vanaf de Rodahal/Europaplein maar ook vanuit de in de kelder gelegen 

parkeergarage. Vanuit het winkelgebied is het nieuwe plangebied te bereiken via de Theaterpassage en 

Orlandopassage, dit moet zorgen voor een verbinding tussen de bestaande en nieuwe detailhandel 

(gemeente Kerkrade, 2010). 

De realisatie van het nieuwe project loopt echter niet voorspoedig. Er bestaat momenteel onduidelijkheid 

of partijen zich wel willen vestigen in het nieuwe centrumplan. Uit een artikel van Dagblad De Limburger 

(2010) blijkt dat er nog geen hotelexploitant en supermarkt wil vestigen in het nieuwe plan. Hieruit blijkt 

dat men niet kan aannemen dat het nieuwe centrumplan op korte termijn gerealiseerd zal worden. 
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Afbeelding 2.6: Centrumplan Kerkrade-centrum (bron: Bewerkte afbeelding van gemeente Kerkrade, 2010) 

2.7 Conclusie 

Kerkrade-centrum verkeert momenteel in een moeilijke situatie. Naast de demografische ontwikkelingen 

en concurrentie van omliggende detailhandel heeft men te maken met een eigen complexe problematiek. 

Het detailhandelsaanbod in het centrum is benedenmaats ten aanzien van vergelijkbare centra in 

Nederland. Naast het beperkte detailhandelsaanbod mist het centrum een compact stadscentrum en 

heeft het te maken met een hoge mate van leegstand. Doordat de leegstand verdeeld is over diverse 

locaties in het centrum ontstaat er een negatief straatbeeld in alle delen van het centrum. Mede door het 

slechte vestigingsklimaat en lage vestigingsmogelijkheden heeft het centrum te maken met een lage mate 

van filialisering, waardoor nieuwe partijen zich niet snel aangetrokken voelen tot het centrum. Als men 

kijkt naar de segmentatie kan men concluderen dat het centrum over A als C locaties beschikt. De opbouw 

is echter niet gelijkmatig waardoor men direct vanuit een A locatie in een C terecht komt. Momenteel 

liggen er nieuwe plannen om de detailhandelproblematiek aan te pakken. Hoewel er veel leegstand is in 

het centrum zijn er ambitieuze plannen om een grote hoeveelheid detailhandel toe te voegen aan het 

centrum zonder de bestaande detailhandel te verplaatsen. 

Als men kijkt naar het draagvlak van de detailhandel kan men concluderen dat er meer dan voldoende 

inwoners zijn om de detailhandel in het centrum te voeden. Ten aanzien van koopstromen laat gemeente 

Kerkrade, in vergelijking met andere gemeenten in Stadsregio Parkstad Limburg, een relatief normaal 

beeld zien. De waardes ten aanzien van koopkrachttoevloeiing en koopkrachtbinding van niet-dagelijkse 

artikelen kan echter een vertekend beeld met zich meebrengen, omdat een groot deel van de niet

dagelijkse artikelen aangekocht wordt op de RodaBoulevard. Opmerkelijk is dat consumenten het 

centrum van Kerkrade veelal bezoeken om de kwaliteit van de Winkels, maar de consumenten een lage 

score toekennen aan de kwaliteit. 

Al met al kan men concluderen dat Kerkrade-centrum voor een grote opgave staat met betrekking tot de 

detailhandel in het centrum. Door de ontwikkelingen met betrekking tot demografie kunnen er echter 

nieuwe kansen ontstaan, waardoor Kerkrade-centrum zich weer op de kaart kan zetten. 
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3 Consumentendraagvlak ontwikkelingen 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie van het consumentendraagvlak in de gemeente 

Kerkrade, is het van belang om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. In dit 

hoofdstuk wordt het consumentendraagvlak beschreven. Hierbij wordt ingegaan op de 

bevolkingsontwikkelingen. Na het beschrijven van de ontwikkelingen ten aanzien van de bevolking 

worden technologische, politieke en regionale ontwikkelingen beschreven. Tot slot wordt dit hoofdstuk 

afgesloten met een conclusie. 

3.1 Draagvlak bevolking 

De bevolking verandert in Kerkrade en krijgt te maken met ontgroening en vergrijzing. Deze 

veranderingen brengen zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Om een duidelijk beeld te krijgen 

welke kansen en bedreigingen er momenteel en in de toekomst optreden, is het van belang om het 

draagvlak van de gemeente Kerkrade in kaart te brengen. In dit hoofdstuk wordt in verschillende 

paragrafen het draagvlak van de gemeente Kerkrade onder de loep genomen om aan de hand hiervan 

strategieen voor typen detailhandelslocaties in Stadsregio Parkstad Limburg te ontwikkelen. 

3.1.1 Bevolkingsontwikkeling 

De bevolking in Nederland nam de laatste 30 jaar met 20% toe. Naar verwachting zal deze groei zich in 

mindere mate voortzetten, namelijk van 16,5 miljoen inwoners in 2009 naar 17 miljoen in 2020, 17,4 

miljoen in 2030 en zijn top bereiken rond het jaar 2038 met 17,5 miljoen inwoners. Na 2038 zal naar 

verwachting het bevolkingsaantal teruglopen tot 17,3 miljoen inwoners in 2060. De oorzaak van de 

verandering van groei naar krimp is te wijten aan de afname van natuurlijke aanwas {CBS, 2010) 

Terwijl de bevolkingsaantallen in Nederland groeien, zal Stadsregio Parkstad Limburg te maken krijgen 

met de krimpproblematiek door de afnemende bevolking en huishoudenaantallen (tabel 3.1). 

120% - CBS - Nederland 

115% - CBS - Stadsregio Parkstad Limburg 

- E'til - Stadsregio Parkstad Limburg 

110% 

105% 

100% 

95% 

90% 

85% 

80% 

~ ~ 0 "' 0 "' 0 
N N "' ..... .., 

0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N 

Tabel 3.1: Bevolkingsprognose in% (bron: Bewerkte afbeelding van RIGO, 2010) 
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Naar verwachting zal het inwonersaantal van 250.000 inwoners in 2010 zakken naar 221.000 in 2020 

volgens de prognose van E,til. De prognose van CBS laat een bevolkingsprognose zien van 229.000 in 

2020. In 2040 zal de bevolking volgens E,til verder dalen naar 181.000 inwoners, CBS verwacht 

daarentegen een kleinere daling naar 200.000 inwoners in 2040. De verschillen tussen de twee prognoses 

komen met name tot stand door aannamen van migratiestromen naar binnen- en buitenland. Maar hoe 

dan ook kan men concluderen dat Stadsregio Parkstad Limburg de komende 30 jaar onderhevig zal zijn 

aan bevolkingskrimp (RIGO, EIB, 2010) (afbeelding 3.2). In Stadsregio Parkstad Limburg wordt de grootste 

bevolkingsdaling verwacht in de gemeenten Heerlen en Kerkrade. De gemeente Kerkrade telt momenteel 

47.681 inwoners, dat naar verwachting zal dalen naar 46.308 inwoners in 2020, 43.771 inwoners in 2030 

en verder zal dalen tot 40.495 inwoners in 2040 (CBS, 2010). Gezien de bevolkingsdaling in de gemeente 

Kerkrade kan men er vanuit gaan dat de bevolkingsdaling draagvlakvermindering met zich mee zal 

brengen. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat het huidige stadscentrum over voldoende 

draagvlak beschikt, maar niet naar behoren functioneert. 

• Sterke krimp (-5% of minder) 

0 Krimp (-5 - -2,5%) 

D Redelljk stable! (-2,5 · 2,5%) 

D Groel (2,5 • 5%) 

• Sterke groel (meer dan 5%) 

Afbeelding 3.2: Bevolkingsontwikkeling Stadsregio Parkstad Limburg 2008-2025 (Bron: Bewerkte afbeelding van Planbureau voor de 

leefomgeving, 2010) 

3.1.Z Leeftijdsopbouw bevolking 

De opbouw van de Nederlandse bevolking zal de komende decennia sterk veranderen. De 'grijze druk', de 

verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar, 

wordt steeds groter. Naar verwachting neemt na 2011 het aantal 65 plussers sterk toe. Dit is te wijten aan 

de grote geboorte generaties van de naoorlogse babyboom. Het aantal 65 plussers groeit naar 

verwachting van 2,5 miljoen in 2009, naar 4,5 miljoen in 2040, na 2040 zal deze waarde zich stabiliseren 

rondom de 4,2 miljoen. De 'potentiele beroepsbevolking' ofwel 'productieve leeftijdsgroep', personen 
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van 20 tot 65 jaar, zal in tegenstelling tot de 'grijze druk' krimpen. Deze groep zal van 10,1 miljoen in 2009 

tors dalen naar 9,2 miljoen in 2040. Daarna wordt een lichte groei verwacht van 9,4 miljoen inwoners in 

2060. De 'groene druk', de verhouding tussen het aantal personen van 0 en 20 jaar ten opzichte van de 

personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' tussen 20 tot 65 jaar, krimpt van 3,9 miljoen naar 

3,7 miljoen in 2030. Na 2030 zal deze leeftijdsgroep zich stabiliseren rondom deze waarde (tabel 3.1) 

{CBS, 2010). 

Bevoftclrw Nederland 2009-2060 (x mllJoen) 
Jaar Tota al 0-19 jaar 20-64 iaar 65-79 iaar 80 jaar en ouder 

2009 16,5 3,9 10,1 1,8 0,6 
2020 17,0 3,8 9,9 2,5 0,8 
2030 17,4 3,7 9,6 2,9 1,2 

2040 17,5 3,8 9,2 3,0 1,5 
2050 17,4 3,7 9,3 2,6 1,7 
2060 17,3 3,7 9,4 2,6 1,6 

Tabel 3.1: Bevolking Nederland 2009-2060 (bron : CBS, 2010} 

Stadsregio Parkstad Limburg laat net als Nederland een verandering van de leeftijdsopbouw van de 

inwoners zien, maar kent echter een lager percentage {22%) jongeren tot 20 jaar in vergelijking tot het 

landelijk gemiddelde van 24%. Naar verwachting zal deze waarde verder dalen tot 20%. Dit betekend dat 

het aandeel personen tot 20 jaar van 48.000 in 2007 zal dalen naar 43.000 in 2025. Echter, deze krimp is 

nog laag in vergelijking tot de leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar, deze zal dalen van 150.000 inwoners in 

2007 naar 125.000 inwoners in 2025. Naast de afname in de leeftijdsgroep van 0-65 jaar zal er een 

toename te zien zijn in de leeftijdsgroep van 65+. Waar Stadsregio Parkstad Limburg in 2007 nog 45.000 

inwoners van 65 jaar en ouder laat zien, zal deze populatie groeien tot 55.000 inwoners in 2025. Hiermee 

loopt de grij ze druk op van 29/100 in 2007 tot 44/100 in 2025 (afbeelding 3.3) (Latten J. 2009). 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

0 
tot 20 

• 2007 0 2025 

Afbeelding 3.3: Leeftijdsgroepen Stadsregio Parkstad Limburg 2007-2025 (bron: Bewerkte afbeelding van Nicis Institute, 2009} 

Als men kijkt naar de leeftijdsopbouw van de inwoners van de gemeente Kerkrade in 2008, kan men 

vaststellen dat Kerkrade eveneens te maken zal krijgen met ontgroening en vergrijzing. In de gemeente 

Kerkrade zal, net als uit de gegevens van Stadsregio Parkstad Limburg blijkt, een daling te zien zijn in de 

leeftijdsgroepen tot 20 jaar en tussen 20-65 jaar. Uit gegevens van 2008 blijkt dat er een tekort zal 
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ontstaan aan 'productieve beroepsbevolking' en een overschot aan ouderen (65+). Waar in 2008 de 

bevolking van de gemeente Kerkrade nog voor een groat deel uit 40-49 jarigen en 50-59 jarigen bestond, 

zal in 2025 de bevolking vooral bestaan uit 60-69 jarigen en 70-79 jarigen (afbeelding 3.4) . 

100 jaar en ouder, . ___ l._L_ ·- --· _ -·-· -· __ J _____ ·- • lnwoners: mannen 

90-99 D lnwoners: vrouwen 

80-89 

70-79 

60-69 

.,; 
50-59 .0 

"' 
40-49 

30-39 

20-29 

10-19 

0-9 

######### ~######### 
"I>. · "I>. · '°';> · ".>· '" "I,· ..... . ..... ..... . , . I\,· '\,· ".>· ";i · I>. · I>. · 

inwoners 

Afbeelding 3.4: Leeftijdsopbouw gemeente Kerkrade 2008 (bran : Bewerkte afbeelding van Gemeentelijke Basisadministratie, 2010) 

3.1.3 Huishoudenontwikkeling 

In de periode tussen 1998 en 2008 laat Nederland een groei zien van 0,5 miljoen huishoudens, van 6, 7 

miljoen naar 7,2 miljoen huishoudens. De bevolkingskrimp van het afgelopen decennia heeft echter maar 

op enkele plaatsen in Nederland geleid tot huishoudenvermindering. Waar in 40 gemeenten de bevolking 

met meer dan 2,5% afnam, namen echter maar in vier gemeenten de huishoudens met meer dan 2,5% af. 

Met het oog op de toekomst wordt verwacht dat de groei van huishoudens zich zal voortzetten van 7,2 

miljoen huishoudens in 2008 naar 8,1 miljoen huishoudens in 2025. Dit gaat gepaard met de verwachte 

bevolkingsgroei van 16,4 miljoen inwoners in 2008 naar 17,2 miljoen in 2025. Dit betekend dat zowel de 

huishoudens als de bevolking in Nederland in de periode tussen 2008 en 2025 zal groeien met 0,8 miljoen. 

In relatieve zin groeit het aantal huishoudens vele mate sterker dan de bevolking, te weten 11% tegen 5%. 

Naar verwachting zal er in slechts 7 gemeenten een huishoudenkrimp optreden van meer dan 2,5% of 

meer. Deze krimpgemeenten bevinden zich in de drie bekende krimpregio's van Nederland waartoe ook 

Stadsregio Parkstad Limburg behoort. Stadsregio Parkstad Limburg laat tussen 2008 en 2025 naar 

verwachting een huishoudenkrimp zien van 2%. Als men nog verder kijkt naar de prognose van 2008-

2040, ziet men dat het aantal huishoudens in Stadsregio Parkstad Limburg afneemt met 15.000, ofwel 

met 10%. Toespitsend op de prognose van de gemeente Kerkrade, ziet men dat in de periode tussen 2008 
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en 2025 weinig verandering zal optreden in de huishoudenaantallen. Als men echter kijkt naar de 

prognose van 2008-2040 ziet men dat Kerkrade sterk te maken krijgt met huishoudenkrimp (afbeelding 

3.5) (PBL, 2010). Het beeld van het aantal huishoudens loopt niet samen met het beeld van de 

bevolkingsgroei. Dit is te wijten aan het feit dat er in de periode tussen 2008-2025 een grote mate 

bevolkingskrimp zal ontstaan door het wegvallen van een partner in oudere gezinnen. Het huishouden 

blijft in dat geval wel bestaan. Tevens zullen samenwonenden uit elkaar gaan en zal dit leiden tot nieuwe 

huishoudens en speelt individualisering een steeds belangrijkere rol. Kijkend naar de periode van 2008-

2040 kan men concluderen dat de sterfte van alleenstaande ouderen een rol gaat spelen, hierdoor zal er 

een sterke mate van krimp optreden in het aantal huishoudens. Door de verwachte stabilisatie van het 

aantal verbroken relaties en individualisering zal er geen tegengewicht zijn om het aantal huishoudens te 

stabiliseren . 

1998-2008 

• Sterke krlmp (·10% of minder) 

D Krlmp ( ·10 • ·2,5%) 

D Redell jk stable! (·2,5 · 2,5%) 

D Groei ( 2,5 -10%) 

• Sterke groel (meer dan 10%) 

2008. 2025 2008-2040 

Afbeelding 3.5: Huishoudensontwikkeling Stadsregio Parkstad Limburg (Bron : Bewerkte afbeelding van Planbureau voor de 

leefomgeving, 2010) 
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3.1.5 lnkomens- en bestedingsniveau 

De inwoners van de gemeente Kerkrade hebben een gemiddeld inkomen van €12.000,- per inwoner per 

jaar, waarvan 46% lage inkomens, 10% hoge inkomens en 30% niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het 

inkomensniveau van gemeente Kerkrade wijkt daarmee 9, 78% af van het landelijk gemiddelde, waar het 

gemiddeld inkomen €13.300,- bedraagt per inwoner, waarvan 40% met lage inkomens, 20% met hoge 

inkomens en 22% niet actief zijn op de arbeidsmarkt (CBS Statline, 2010).' 

Gezien deze afwijking kan men vaststellen dat de gemiddelde besteding aan de detailhandel ook lager zal 

zijn dan het landelij k gemiddelde. Als men kijkt naar het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger, 

wijkt Kerkrade in grote mate af van het landelijk gemiddelde. Waar Kerkrade een gemiddeld inkomen per 

inkomensontvanger van €15.700,- laat zien, telt Nederland een gemiddeld inkomen per 

inkomensontvanger van €18.600,-. Dit is maar liefst een afwijking van 15,6%. Dit percentage kan 

waarschijnlijk gekoppeld worden aan het lage scholingsniveau van de inwoners van Kerkrade 

Naast het inkomen van de bevolking spelen diverse andere zaken een belangrijke rol ten aanzien van het 

bestedingsniveau van de consument. Door de huidige economische recessie en benodigde budgetten voor 

ziektekosten, oudedagsvoorzieningen, lokale overheden en energie wordt een deel van het vrij te beteden 

inkomen ontnomen. De koopkracht en het bestedingsniveau van de consument blijft hierdoor ook achter 

(HBD, 2007). 

3.1.6 Herkomstgroeperingen 

Gezien de grensligging van de gemeente Kerkrade zijn er veel allochtonen met diverse nationaliteiten 

woonachtig binnen de gemeente. Kerkrade telt 15.173 allochtonen, dit is maar liefst 32% van de totale 

bevolking in de gemeente. Hoewel er veel preiding is ten aanzien van herkomstgroeperingen is de 

bevolkingsgroep met een Duitse afkomst sterk vertegenwoordigd. Van alle allochtonen zijn 9.740 

inwoners met een Duitse afkomst, welke 64% van alle allochtonen vormt en 20% van de totale bevolking 

binnen de gemeente. Vergelijkbare gemeenten zoals Coevorden telt 8% allochtonen waarvan 32% 

Duitsers en gemeente Roermond telt 27% allochtonen waarvan 23% Duitsers {CBS Statline, 2010). 3 Uit 

voorgaande waarden blijkt dat Kerkrade uitzonderlijk te noemen is ten aanzien van Duitse inwoners, 

omdat de waarden twee maal zo groot zijn als vergelijkbare steden in Nederland. 

Het feit dat er veel Duitse inwoners zijn binnen de gemeente Kerkrade kan draagkrachtvermindering met 

zich meebrengen, omdat de meeste Duitse inwoners georienteerd blijven op de Duitse markt. Personen 

met een Duitse afkomst zullen sneller uitwijken naar Herzogenrath of Aken om inkopen te doen. Hoewel 

dit niet uit de koopstromen blijkt, kan dit welter discussie gesteld worden. 

2 CBS Statline (2010), Kerncijfers wijken en buurten 2003-2009, geraadpleegd op 06 juli 2010, van 

http:// statlin e .cbs .nl/StatWeb/ publication/? OM =SLN L&PA= 70904N E D&Dl=0,48,S 1-52, 71, 73,88-94,114-

117 &D2=0,13870&D3=4&H DR= T&STB=G l ,G 2& VW= T 
3 CBS Statline (2010), Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 j anuari 2010, geraadpleegd op 06 juli 2010, van 

http:// stat! ine .cbs. n l/StatWeb/ pu blication/?DM =SLN L&PA=37713&01 =0,3 ,6&02=0&03=1-

2,8, 14&D4=396,587 &DS=l &H DR= T&STB=G l ,G 2, G3, G4& VW = T 
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Omdat Kerkrade zich ook nabij de Belgische grens bevindt zou het voor de hand liggend zijn dat ook veel 

Belgen zich vestigen binnen de gemeente, dit is echter niet het geval. De gemeente Kerkrade telt 552 

Belgische inwoners, dit is 4 % van alle allochtonen en slechts 1% van het totaal aantal inwoners binnen de 

gemeente. 

3.2 Toeristisch draagvlak 

Stadsregio Parkstad Limburg wil zijn vrijetijdssector verder gaan uitbreiden, dit geldt ook voor de 

gemeente Kerkrade. In de gemeente Kerkrade bevinden zich momenteel diverse belangrijke trekkers op 

economisch, toeristisch en recreatief gebied, te weten Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, 

Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo, Abdij Rolduc, Discovery Center Continium en in het centrum 

het station met de opstap op de stoomtrein. Naast de attracties binnen de gemeente zijn er ook een 

aantal attracties binnen de regio die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van Kerkrade. Een van 

deze attracties is SnowWorld Landgraaf dat toeristen trekt zowel uit binnen- als buitenland maar ook 

Wereldtuinen Mondo Verde trekt toeristen naar de regio. 

Momenteel bestaat het bezoek aan de gemeente Kerkrade vaak uit dagtoerisme. Door het toevoegen van 

bijvoorbeeld het Golden Tulip Hotel in het Parkstad Limburg Stadion kan het dagtoerisme omgezet 

worden naar weekendtoerisme of een korte vakantie. Doordat men een langere tijd binnen de regio 

doorbrengt kan deze ontwikkeling invloed hebben op bestedingen in de directe omgeving. Naast het 

creeren van een groter toeristisch draagvlak is het realiseren van regionale samenhang en structuur 

tussen de verschillende toeristische en recreatieve trekkers noodzakelijk. Om samenhang en structuur te 

realiseren wil Stadsregio Parkstad Limburg in de toekomst een 'LeisureRing' ontwikkelen (bijlage 9). Deze 

ring verbindt alle attracties en gemeenten met elkaar, waardoor bezoekers zich sneller en makkelijker 

door de regio kunnen verplaatsen. Door het ontwikkelen van deze ring tracht men meer koopkrachtige 

consumenten te trekken naar de regio, welke zowel direct als indirect invloed kunnen uitoefenen op het 

centrum van Kerkrade. 

3.3 Technologische ontwikkelingen 

Naast de bevolkings- en huishoudensontwikkelingen omtrent het draagvlak van consumenten, spelen 

technologische ontwikkelingen een steeds belangrijkere rol ten aanzien van het aankopen van producten. 

Momenteel beschikt 94% van de Nederlandse bevolking over internet (CBS Statline, 2010)4
• Naar 

verwachting hebben in 2020 vrijwel alle huishoudens in Nederland een internetverbinding en 90% van de 

bevolking een snelle mobiele aansluiting op het internet. Dit betekend dat het zowel voor particulieren als 

voor bedrijven steeds belangrijker wordt om snel te kunnen communiceren. Doordat er een verplaatsing 

zal plaatsvinden van leeftijdsgroepen, zullen steeds meer ouderen gebruik maken van aankopen via 

internet. Afbeelding 3.6 laat zien dat er in de periode tussen 2005-2009 steeds meer gebruik is gemaakt 

van internet. Momenteel maakt 85% van de personen tussen 45-55 jaar (bijna) dagelijks gebruik van 

4 
CBS Statline (2010), ICT gebruik van personen naar persoonskenmerken, geraadpleegd op 28 oktober 2010, van 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098NED&D1=33-77&D2=0,10-12&D3=3-S&HDR=Gl&STB=T,G2&VW=T 
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internet (CBS Statline, 2010)5
. Dit betekent dat de toekomstige 65 plussers meer gebruik zullen gaan 

maken van het internet dan momenteel het geval is. 

Door de komst van internet beschikt de consument over een overvloed van keuze uit producten. Door de 

ervaring met merken en inschatting van producten als consument kan men de kwaliteit van de goederen 

en diensten goed inschatten. Door continu te kunnen beschikken over ervaringen en beoordelingen van 

andere consumenten heeft men de mogelijkheid om de beste producten voor de goedkoopste prijs in te 

kopen. Internet beschikt over prijs, aanbod, kwaliteit en serviceniveau transparantie. Een trend die de 

laatste jaren doorzet is de veilingcultuur zoals Marktplaats en Ebay. Consumenten hechten steeds minder 

waarde aan goederen waardoor men sneller beslist om een product weer te verkopen. Ook betekent dit 

dat luxe goederen waarvan de winkelprijs te duur is voor veel personen tweedehands gekocht zullen 

worden. De opkomst van 'drop-off' shops maakt de veilingcultuur nog toegankelijker voor alle 

consumenten. Zij zorgen ervoor dat de producten verkocht worden zodat de verkopende partij er verder 

geen omkijken meer naar heeft. Doordat de huidige consument beschikt over een overvloed aan 

goederen en diensten, wordt persoonlijke beleving van de consument steeds belangrijker 

(Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2007). Mede door het toepassingsvermogen van de consumenten en de 

jaarlijkse groei van internetaankopen is het mogelijk dat er een verandering zal plaatsvinden ten aanzien 

van het aankoopgedrag. 
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Niet alleen het koopgedrag van de consument zal door deze ontwikkeling veranderen, maar ook de 

detailhandelstructuur zal de gevolgen hiervan ondervinden. Zelfstandige ondernemers zullen niet alleen 

moeten concurreren met filiaal- en grootwinkelbedrijven, maar ook met de internetaanbieders. Winkels 

zoals tweedehandswinkels, reisbureaus, bruingoed- en witgoedzaken, boekhandels en cd-zaken zullen uit 

het straatbeeld verdwijnen (Weltevreden, J., 2007). 

5 
CBS Statline (2010), ICT gebruik van personen naar persoonskenmerken, geraadpleegd op 28 oktober 2010, van 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098NED&D1=33-77&02=0,10-12&03=3-S&HDR=Gl&STB=T,G2&VW=T 
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3.4 Politieke ontwikkelingen 

De Nederlandse wetgeving geeft de ondernemers meer flexibiliteit, naast het versoepelen van het 

vestigingsbeleid zijn er ook een aantal andere wetten die invloed hebben op de detailhandel, zoals het 

aanpassen van de openingstijden en koopzondagen. Met betrekking tot de Wet Ruimtelijke Ordening 

kunnen er veranderingen optreden die direct de positionering van detailhandelslocaties in Nederland 

be'invloeden. In de Nota Ruimte wordt gesproken over een nieuw locatiebeleid voor bedrijven en 

voorzieningen. Het nieuwe locatiebeleid geeft meer vrijheid aan lokale bestuurders. Door dit beleid dient 

er meer ruimte te ontstaan voor economische ontwikkelingen, onder andere voor winkelvoorzieningen. 

Wei dient er zorg te worden gedragen voor de huidige detailhandelstructuur, zodat de leefbaarheid in de 

binnensteden niet afneemt {VROM, 2009) . De provinciale ontwikkelingen zijn gericht op de uitvoering van 

het Provinciaal Ontwikkelingsplan 2006, waar men zich vooral richt op kwaliteitsverbetering en 

versterking van de detailhandelstructuur. Volgens de POL 2006 moet er in regioverband nagedacht 

worden over geschikte locaties voor initiatieven op het gebied van stedelijk recreatieve voorzieningen. 

Tevens dienen nieuwe grootschalige functies op het gebied van detailhandel en grote stedelijke 

recreatieve voorzieningen op stedelijke dienstenterreinen zorgvuldig afgewogen te worden (Provincie 

Limburg, 2010). Naast deze landelijk en provinciale ontwikkelingen zijn er eveneens een aantal regionale 

ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de detailhandel in het centrum van Kerkrade. Een 

belangrijke recente ontwikkeling is de realisatie van de Retailstructuurvisie 2010-2020 van Parkstad 

Limburg. Door een regionale visie te creeren sluit de Retailstructuurvisie 2010-2020 aan op de provinciale 

kijk op detailhandel. Het doel van deze visie is het realiseren van een duurzame detailhandelstructuur die 

bestand is tegen de demografische ontwikkelingen, maar heeft ook als doel het realiseren van een 

regionale afsprakenkader- en methodiek. Dit houdt in dat waar nu nog op gemeentelijk niveau 

beslissingen worden genomen, er in de toekomst op regionaal niveau beslissingen genomen zullen 

worden ten aanzien van het centrum van Kerkrade. Tot slot zijn er ook ontwikkelingen ten aanzien van het 

buitenland. Een van deze ontwikkelingen is het realiseren van supermarkten nabij de landsgrens om de 

toevloeiing van consumenten te stimuleren. Hoewel deze ontwikkeling concurrentie met zich meebrengt, 

biedt het ook mogelijkheden tot samenwerking om de Euregio te ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen 

om samenwerking op het gebied van detailhandel maar ook op het gebied van toerisme en leisure (Kamer 

van Koophandel Zuid-Limburg, 2005). 

3.5 Conclusie 

De bevolking van Kerkrade neemt de komende jaren af, in tegenstelling tot de totale ontwikkeling van 

Nederland. Kerkrade krijgt de komende jaren te maken met vergrijzing en ontgroening waardoor de 

bevolking sterk zal dalen. Het aantal 65 plussers zal de komende jaren tors stijgen, terwijl het aantal 

jongeren zal krimpen. Deze veranderingen zullen invloed hebben op zowel de woningbouw, economie, 

detailhandel en het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Waar momenteel nog voldoende 

draagvlak is van jongeren kan men in de toekomst een daling verwachten en het consumentendraagvlak 

van ouderen zal sterk groeien. Gezien de bevolkingsontwikkelingen lijkt het vanzelfsprekend dat de 

huishoudensaantallen ook zullen krimpen. Dit is echter pas in een later stadium het geval. Door het 

wegvallen van een partner in oudere gezinnen zal immers wel het huishouden blijven bestaan. Pas in een 
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later stadium zal het totale huishouden wegvallen door sterfte van een alleenstaande oudere. Door de 

verwachte stabilisatie van het aantal verbroken relaties en individualisering zal er geen tegengewicht zijn 

om het aantal huishoudens te stabiliseren. Dit komt oak uit de analyse naar voren, waaruit blijkt dat na 

een aantal decennia het aantal huishoudens zal krimpen. 

Gezien de lage inkomens van de inwoners in gemeente Kerkrade kan men concluderen dat het 

bestedingsniveau lager zal zijn dan het landelijk gemiddelde. Echter niet alleen het inkomen bepaalt het 

bestedingsniveau van de inwoners, door de huidige economische recessie en benodigde budgetten voor 

ziektekosten, oudedagvoorzieningen, lokale overheden en energie kan de koopkracht achter blijven. 

Opmerkelijk is het aandeel Duitse inwoners binnen de gemeente Kerkrade. Maar liefst een vijfde deel van 

de bevolking heeft een Duitse afkomst. De Duitse bevolkingsgroep kan invloed hebben op de 

koopkrachtbinding van de inwoners binnen de gemeente. Omdat de Duitse inwoners voor het merendeel 

gericht blijven op de Duitse markt, zal deze bevolkingsgroep waarschijnlijk niet tot het draagvlak van de 

gemeente behoren. Hoewel dit niet uit de koopstromen blijkt, kan dit wel ter discussie gesteld warden. 

Naast de bevolkingsontwikkelingen zijn er oak een aantal andere ontwikkelingen die van belang zijn voor 

het ontwikkelen voor toekomststrategieen voor de gemeente Kerkrade. Uit de analyse blijkt dat toerisme 

een belangrijk aspect is binnen de regio en de gemeente. Het ontwikkelen en de 'LeisureRing' en 

versterken van de toeristische trekpleisters kunnen van groat belang zijn voor het creeren van nieuwe 

kansen voor de gemeente en het stadscentrum. Door de ontwikkeling van de nieuwe retailstructuurvisie 

wordt het mogelijk om op regionaal en gemeentelijk niveau diverse aspecten op elkaar af te stem men. 

Tot slot krijgt men in de toekomst te maken met technologische ontwikkelingen. Doordat internet steeds 

meer gebruikt wordt, kan men verwachten dat de toekomstige 65 plussers oak meer gebruik zullen 

maken van internetaankopen waardoor er onder andere een verschuiving zal ontstaan in het koopgedrag 

van de consumenten en het locatiebeleid van winkels en voorzieningen. 
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4 Delphi-methode 

Na de analyse van de detailhandel in het centrum van Kerkrade en de ontwikkelingen ten aanzien van het 

draagvlak, is het de intentie om oplossingen te vinden voor het probleem. Om tot mogelijke oplossingen 

te komen is het noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen welke problemen het grootst zijn volgens direct 

betrokken partijen en welke oplossingen er mogelijk zijn . Deze problematiek wordt in het volgende 

hoofdstuk aan de hand van de Delphi-methode onderzocht. Als eerste zal de onderzoeksmethodiek 

worden beschreven waarna de resultaten van het onderzoek worden toegelicht. Tot slot wordt dit 

hoofdstuk afgesloten met een conclusie. 

4.1 Methodiek 

De Delphi-methode is een onderzoeksmethode waarbij experts in diverse ronden herhaaldelijk bevraagd 

worden in diverse ronden. Tijdens het proces vullen alle experts een vragenlijst in en krijgen zij feedback 

over de gezamenlijke resultaten. Er wordt uitleg gegeven over aangenomen standpunten die significant 

afwijken van meningen van andere deelnemers. De toelichtingen geven nuttige en bruikbare informatie 

aan andere deelnemers van het proces. Door te discussieren over de aangenomen standpunten kan 

informatie ter sprake komen die niet voor iedereen toegankelijk is, welke invloed kan uitoefenen op de 

mening van andere deelnemers. Met de kennis en uitleg van voorgaande vragen, vullen alle deelnemers 

de vragenlijst opnieuw in. Dit proces kan zo vaak herhaald worden totdat de gewenste resultaten zijn 

bereikt. Door het herhaaldelijk uitvoeren van het proces zal de consensus na elke ronde toenemen (Elliot, 

J., Heesterbeek, S. et.al., 2006). 

Door het uitvoeren van de Delphi-methode wordt, aan de hand van verschillende meningen en visies van 

experts, de detailhandelproblematiek in het centrum van Kerkrade in kaart gebracht. Door het doorlopen 

van het Delphi-proces wordt getracht de oorzaak en het gevolg van de huidige situatie van het centrum te 

analyseren, om aan de hand daarvan nieuwe strategieen te ontwikkelen voor de toekomst. 

4.1.1 Toepassingsgebied 

De Delphi-methode is een iteratief proces, waarbij het bundelen en uitwisselen van persoonlijke 

opvattingen de kracht van de analyse vormen. Doordat er gediscussieerd wordt over aangenomen 

standpunten, kunnen alle deelnemers van elkaar leren zonder dat er invloed wordt uitgeoefend door de 

meest dominante deelnemer. Het biedt dan ook de mogelijkheid om op een systematische manier om te 

gaan met een complex probleem. Na iedere ronde wordt er informatie gedeeld waardoor de deelnemers 

meer kennis opdoen met betrekking tot het probleem. Aan de hand van het eindresultaat kunnen 

aanbevelingen worden gedaan op basis van de verkregen informatie (Linstone, H. A., Turoff, M., 2002). 

Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor de Delpi-methode, namelijk: 

• Het probleem omtrent de detailhandelsproblematiek in Kerkrade-centrum kan geanalyseerd 

worden aan de hand van analytische technieken, maar kan meer voordeel halen uit subjectieve 

beoordelingen op een collectieve basis; 
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• De deelnemers van het onderzoek hebben geen ervaring met adequate communicatie en 

hebben met betrekking tot ervaring en expertise een andere achtergrond, waardoor iedereen 

een andere kijk heeft op het probleem; 

• Tijd en geld voor diverse bijeenkomsten is onhaalbaar; 

• De meningen van de deelnemers zijn zo erg uiteenlopend dat er een leider nodig is om het 

proces in goede banen te leiden, of om de anonimiteit te behouden. Hierbij kan men denken aan 

politieke meningsverschillen of bijvoorbeeld meningsverschillen in de toekomstvisie ten aanzien 

van het centrum; 

• Om tot een geldig resultaat te komen moet de heterogeniteit van de deelnemers gegarandeerd 

zijn, door op de juiste manier de gegevens te verwerken ontstaat er geen dominantie van 

bepaalde gegevens; 

4.2 Uitvoering 

Er zijn vier fasen te onderscheiden tijdens het Delphi-proces. Tijdens fase een wordt het onderwerp dat 

ter discussie staat verkend door het invullen van een vragenlijst en draagt elke deelnemer informatie bij 

die hij of zij van belang vindt. Fase twee laat de resultaten zien van hoe het Delphi-panel het probleem 

inschat, bijvoorbeeld punten waar onenigheid of eensgezindheid over bestaat. lndien er een grote 

onenigheid bestaat wordt er in fase drie getracht duidelijkheid te verkrijgen, waardoor deze verschillen 

tot stand zijn gekomen. Na de analyse en terugkoppeling van alle vragen komt de vierde fase, deze 

bestaat uit een slotevaluatie waarbij de resultaten van de Delphi-methode gepresenteerd worden. 

Er zijn diverse mogelijkheden om een Delpi-proces te laten verlopen. Voordat men start met het proces 

dient men antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Wat is mijn doelstefling? 

Het in kaart brengen van de huidige situatie van de detailhandelsproblematiek in Kerkrade

centrum. Om aan de hand daarvan strategieen voor de detailhandel in Kerkrade-centrum in 

Stadsregio Parkstad Limburg te bepalen, waarmee ingespeeld kan worden op de toekomstige 

demografische ontwikkelingen. 

• Welke middelen heb ik nodig? 

De benodigde middelen voor het uitvoeren van het Delphi-onderzoek zijn deelnemers die over 

voldoende kennis van het huidige probleem beschikken. Ook dient elke deelnemer over internet 

te beschikken om interactief deel te kunnen nemen aan het onderzoek. 

• Is de Delphi-methode de goede keuze voor mijn onderzoek? 

Er is bewust gekozen voor de Delphi-methode omdat de problematiek zich verspreid over diverse 

expertisen. Door het uitvoeren van deze methode kan vanuit elke expertise een mening gegeven 

worden. 

Door het terugkoppelen van de reacties van alle deelnemers kunnen er steeds specifiekere 

oplossingen gevonden worden voor het probleem. 

• Op we Ike wijze kan ik mijn probleem vertalen? 

Doordat alle deelnemers bekend zijn met het probleem is verdere uitleg niet noodzakelijk. Er 

dient echter wel informatie verstrekt te worden over de problematiek zodat iedereen over 
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dezelfde informatie beschikt. Door het delen van informatie kunnen de resultaten een 

meerwaarde hebben, aangezien deze niet alleen be'invloed worden door informatie van buitenaf. 

• Welke vragen ga ik stellen? 

De vragen die gesteld worden zullen in drie onderdelen opgebouwd worden. In onderdeel een 

wordt naar de meningen ten aanzien van de oorzaak van het probleem gevraagd. Het gevolg 

wordt in onderdeel twee bevraagd. Tot slot wordt in onderdeel drie een aantal scenario's 

geschetst (mogelijke oplossingen) om richtingsgevoel te krijgen, waarin de oplossing van het 

probleem gezocht dient te worden (Linstone, H. A., Turoff, M., 2002). 

Na het beantwoorden van deze vragen kan men een schematisch model opstellen voor het uitvoeren van 

het onderzoek (afbeelding 4.1) 
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Afbeelding 4.1: Schematische voorstelling Delphi-methode 
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4.2.1 Deelnemers 

De respondenten die deelnamen aan het onderzoek bestonden uit een 16 tal deelnemers, welke allemaal 

een andere expertise hebben in het werkveld. Elke deelnemer dient zijn mening te geven omtrent de 

problematiek, door het invullen van de meerkeuze vragen en het toevoegen van hun eigen visie. De 

participerende deelnemers zijn: 

• Directie en projectleiders van adviesbureaus; 

• Directie en projectleiders van projectontwikkelaars; 

• Directie van een woningcorporatie; 

• Directie van een zorginstelling; 

• Leidinggevenden uit de makelaardij; 

• Projectleiders/adviseurs van onafhankelijke advies organisaties; 

• Managers van leisure- en evenementenorganisaties; 

• Zelfstandige ondernemers; 

• Leidinggevenden uit de detailhandel in Kerkrade-centrum. 

Opmerkelijk hierbij is dat er geen experts vanuit de gemeente Kerkrade deelnemen aan het onderzoek, 

hoewel men wel via diverse wegen benaderd is. De afwezigheid van de gemeente laat zien hoe gevoelig 

de situatie van het centrum ligt binnen de gemeente Kerkrade. 

4.2.2 Vragenlijst 

Het is van belang om vragen te construeren die de meest irrelevante informatie buiten beschouwing laten 

en zo min mogelijk beperking opleggen aan de overige informatie. Bij de vragenlijst wordt normaliter 

achtergrondinformatie verstrekt. Men kan ook kiezen om scenario's te schetsen waarbij diverse waarden 

aangenomen kunnen worden om de vragen te beantwoorden. Hierbij kan men denken aan toekomstige 

demografische ontwikkelingen zoals krimp. De vragen worden doorgaans opgesteld aan de hand van 

verschillende alternatieven, in combinatie met een schaalverdeling waar deelnemers hun voorkeur 

kunnen invullen (Elliot, J., Heesterbeek, S. et.al., 2006). In dit onderzoek is gekozen voor een 

schaalverdeling van vijf antwoordopties (afbeelding 4.2) . Door in het gehele onderzoek gebruik te maken 

van dezelfde antwoordoptie kunnen de resultaten eenvoudig ge"interpreteerd en vergeleken worden. 

Helemaal oneens 
0 

Oneens 
0 

Afbeelding 4.2: Voorbeeld schaalverdeling vraag 

Neutraal 
0 

Eens 
0 

Helemaal eens 
0 

In dit onderzoek is gekozen om geen informatie te verstrekken voor de eerste vragenronde. De reden 

waarom hiervoor gekozen is ligt in het feit dat elke deelnemer vanuit zijn eigen visie een mening geeft ten 

aanzien van het probleem. Door vooraf informatie te verstrekken loopt men het risico om een richting te 

geven aan de antwoordkeuze. Na het invullen van de eerste vragenronde wordt er wel informatie 

verstrekt bij de tweede vragenlijst. De opzet is om de resultaten van de eerste vragenronde terug te 

koppelen zodat elke deelnemer over dezelfde informatie beschikt, aan de hand daarvan kan men 
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nogmaals de vragenlijst invullen. De vraag of het delen van informatie effect heeft op de antwoordkeuze 

van de deelnemers, kan na het invullen van de vragenlijsten beantwoord worden. 

De vragenlijst behorende tot het onderzoek is opgesteld in een vorm, bestaande uit drie onderdelen 

(bijlage 10). In het eerste onderdeel van de vragenlijst wordt naar de oorzaak van het huidige probleem 

gezocht. De vragen in het eerste onderdeel zijn afgeleid van de detailhandelsanalyse en draagvlakanalyse. 

De vragen die tot stand zijn gekomen naar aanleiding van de detailhandelanalyse hebben betrekking op 

de gebreken en het imago van het centrum, maar ook op de ontwikkelingen zeals verhuizing/verplaatsing 

van winkels en de bereikbaarheid van het centrum. De vragen die naar voren komen na het analyseren 

van het consumentendraagvlak hebben te maken met bevolkingsontwikkelingen, maar ook met diverse 

andere ontwikkelingen. Hierbij kan men denken aan de economische recessie, maar ook aan concurrentie 

in zowel binnen als buitenland. Niet alleen het beantwoorden van de meerkeuzevragen is belangrijk om 

een beeld te krijgen over de veroorzaking van de problematiek. Om een beter beeld te krijgen van het 

probleem is de mogelijkheid gegeven aan de experts om aan het einde van het onderdeel hun eigen visie 

te schrijven ten aanzien van de veroorzaking van het probleem. Tot slot is aan alle deelnemers gevraagd 

een top vijf samen te stellen van veroorzakers. Door het rangschikken van mogelijke veroorzakers kan in 

een later stadium beter naar een oplossingsrichting gezocht worden. 

In het tweede onderdeel van de vragenlijst wordt naar maatregelen gezocht om het centrum van 

Kerkrade bestand te maken tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen. De vragen van het 

tweede onderdeel betreffen maatregelen voor de veroorzakers, zeals deze in het eerste onderdeel zijn 

weergegeven. De vragen zijn dan ook afgeleid van de geschetste probleemveroorzakers. In het tweede 

onderdeel is ook om de persoonlijke visie en top vijf van de experts gevraagd, echter dan ten aanzien van 

maatregelen. 

Het derde onderdeel van de vragenlijst schetst diverse oplossingsscenario's. De scenario's zijn afgeleid 

van de veroorzakers in onderdeel een en de maatregelen in onderdeel twee. In dit onderdeel wordt net 

als in onderdeel twee naar een oplossing gezocht voor de huidige problematiek. Het verschil tussen het 

tweede en derde onderdeel is echter dat in de derde vragenronde de maatregelen uitgewerkt zijn tot 

uitvoerbare acties. 

Tot slot wordt aan alle deelnemers gevraagd een rapportcijfer te geven aan het centrum van Kerkrade. 

Door het geven van een rapportcijfer kan in een oogopslag een algemeen beeld geschetst worden van 

hoe het centrum er voor staat. Omdat een rapportcijfer een globaal beeld geeft, wordt in voorgaande drie 

onderdelen getracht meer diepgang te verkrijgen ten aanzien van het probleem en een oplossingsrichting. 

4.2.3 111/erklNijze 

In eerste instantie is getracht een interactief Delphi-onderzoek op te zetten, waarbij de deelnemers 

tijdens een face-to-face bijeenkomst hun mening geven ten aanzien van de problematiek in Kerkrade. Na 

het selecteren en benaderen van de deelnemers bleek dat er te veel afmeldingen waren om een 

bijeenkomt plaats te laten vinden. Om de voortgang van het onderzoek te behouden is gekozen voor de 

uitvoering ven een digitaal Delphi-onderzoek. De uitvoering van een digitaal Delphi-onderzoek kent zowel 

voordelen als nadelen. Voordelen zijn dat de deelnemers volledig anoniem blijven en hierdoor 

waarschijnlijk makkelijker hun mening geven ten aanzien van een probleem, tevens kan men langer over 

een vraag nadenken dan tijdens een face-to-face bijeenkomst. Nadelen zijn dat een digitaal onderzoek 
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meer tijd in beslag neemt om de informatie te verzamelen en er waarschijnlijk minder feedback komt dan 

bij een directe interactie tussen de deelnemers. 

Na het informeren van de deelnemers dat het onderzoek digitaal zal plaatsvinden in plaats van een face

to-face bijeenkomst, is via e-mail de eerste vragenlijst verstuurd. Na het ontvangen van de respons van de 

eerste vragenronde is een samenvatting gemaakt van alle antwoorden waar geen consensus over bereikt 

is. De deelnemers is vervolgens gevraagd de vragenlijst nogmaals in te vullen na het ontvangen van de 

samenvatting van de eerste vragenronde. Door het verstrekken van de samenvatting ontstaat er indirecte 

interactie tussen de deelnemers van het onderzoek. Na het bereiken van consensus ten aanzien van alle 

onderwerpen wordt een rapport opgesteld waarin de resultaten van het onderzoek warden 

weergegeven. 

4.3 Resultaten 

Deze paragraaf geeft de resultaten van het uitgevoerde Delphi-onderzoek weer. In de eerste subparagraaf 

warden de resultaten betreft de oorzaak van de problematiek in het centrum van Kerkrade beschreven. In 

de tweede subparagraaf warden de resultaten van de maatregelen, die volgens de experts genomen 

dienen te warden om het centrum weer goed te kunnen laten functioneren, weergegeven. In de derde 

subparagraaf wordt de beoordeling van de toekomstscenario's weergegeven. Tot slot wordt er in de 

vierde subparagraaf een eindcijfer weergegeven welke tot stand is gekomen door de beoordeling van elke 

deelnemer. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor de te ontwikkelen strategieen voor de 

detailhandel in Kerkrade-centrum om daarmee in te kunnen spelen op de toekomstige demografische 

ontwikkelingen. 

4.3.1 Oorzaak problematiek volgens experts 

Dalende bevolkinq leidt tot draaqkrachtverminderinq 

In het eerste onderdeel van de vragenlijst is aan de experts gevraagd wat de huidige negatieve situatie 

van Kerkrade-centrum veroorzaakt. Uit de eerste vraag blijkt dat vrijwel alle experts het eens zijn over het 

feit dat de dalende bevolking in Kerkrade leidt tot draagkrachtvermindering in het centrum (afbeelding 

4.3). 
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Afbeelding 4.3: Antwoordkeuze experts ten aanzien van dalende bevolking wat leidt tot draagkrachtvermindering 
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Toename vergrijzinq 

Het eerste onderdeel waar de experts het niet over eens zijn, is dat de huidige negatieve situatie in het 

centrum van Kerkrade is veroorzaakt door de toename van vergrijzing (afbeelding 4.4). Omdat de 

vraagstelling betrekking heeft op het ontstaan van de huidige situatie van Kerkrade-centrum wordt 

gekeken naar cijfers van voorgaande jaren. Uit subparagraaf 3.1.2 blijkt dat Kerkrade in sterke mate te 

maken heeft met vergrijzing en momenteel beschikt over een groot deel ouderen. De kans dat dit een 

negatieve invloed heeft op de detailhandel in het centrum is daarom groter. De tweede vragenronde laat 

wel consensus zien ten aanzien van de toename van vergrijzing. Deze consensus kan mede tot stand zijn 

gekomen door het verkrijgen van de informatie (bijlage 11) ten aanzien van de vergrijzing in Kerkrade of 

door een andere interpretatie van de vraag. Een andere reden kan zijn dat de ernst van de vergrijzing, ten 

tijde van het invullen van het eerste onderdeel, nog niet duidelijk was. 
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Afbeelding 4.4: Antwoordkeuze experts ten aanzien van toe name van vergrijzing 

Economische recessie 

Hoewel er in beide vragenrondes consensus bereikt is, is er ten aanzien van de economische recessie een 

verschil te zien tussen de eerste en tweede vragenronde. In de eerste vragenronde zijn nog relatief veel 

neutrale stellingen ingenomen, terwijl wel een groot deel van de experts het eens is dat de economische 

recessie een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie van het centrum. De tweede ronde laat een 

verplaatsing zien van een aantal 'neutraal' stellingen in de eerste ronde naar 'eens' stellingen in de 

tweede ronde. (afbeelding 4.5). Een verklaring van deze verandering kan gezocht worden in het feit dat de 

gevolgen van de economische recessie steeds duidelijker naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek. 
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Afbeelding 4.5: Antwoordkeuze experts ten aanzien van economische recessie 

S.J.E. Lennertz 

10 12 14 

I 
16 

• Ronde 1 

• Ronde 2 

38 



TU/e: REM&D Afstudeerproject (7UU37) 

Concurrentie binnen qemeente 

Kerkrade centrum heeft te maken met diverse concurrerende centra binnen de gemeente. Hierbij kan 

gedacht worden aan buurtcentra, maar ook aan een themacentra zoals de RodaBoulevard. In de eerste 

vragenronde is geen consensus bereikt over de stelling dat concurrentie binnen de gemeente de huidige 

negatieve situatie van het centrum veroorzaakt (afbeelding 4.6). Gezien de afstanden en functies van de 

andere winkelgebieden binnen de gemeente Kerkrade kan men ter discussie stellen of concurrentie 

binnen de gemeente ter sprake is. De detailhandel van de RodaBoulevard zal consumenten trekken die 

ook in het centrum van Kerkrade winkelen, echter het doel van winkelen is anders. De RodaBoulevard 

wordt veelal bezocht voor niet-dagelijkse artikelen en is vooral gericht op doe-het-zelf en sport & spel 

detailhandel. 

Tevens speelt de natuurlijke barriere tussen Kerkrade-West en Kerkrade-centrum een rol bij het 

winkelgedrag van de consument. Door deze barriere zal men waarschijnlijk sneller uitwijken naar 

detailhandel in de buurt dan dat men zich verplaatst naar het stadscentrum van Kerkrade om inkopen te 

doen. Met andere woorden zal het waarschijnlijk meer te maken hebben met gemak, dan de onderlinge 

concurrentie tussen de detailhandelslocaties binnen de gemeente. 

Na het verstrekken van bovenstaande informatie aan de experts, laat de tweede vragenronde wel 

consensus zien ten aanzien van de concurrentie binnen de gemeente. De verandering van antwoordkeuze 

kan mede veroorzaakt zijn door het verkrijgen van gedeelde informatie als door een andere kijk ten 

aanzien van concurrentie binnen de gemeente. Uit de beantwoording van de tweede vragenronde blijkt 

dat de experts de concurrentie binnen de gemeente niet als veroorzaker van de huidige negatieve situatie 

van Kerkrade zien. 
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Afbeelding 4.6: Antwoordkeuze experts ten aanzien van concurrentie binnen gemeente 

Concurrentie tussen qemeenten in Stadsreqio Parkstad Limburg 
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Naast concurrentie binnen de gemeente heeft Kerkrade-centrum ook te maken met concurrentie tussen 

de gemeenten in Stadsregio Parkstad Limburg. Afbeelding 4.7 laat zien dat in beide vragenronden een 

groot deel van de experts het eens is dat de concurrentie tussen de gemeenten in Stadsregio Parkstad 

Limburg een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie van het centrum. Naast het feit dat er 

concurrentie is, geven de experts aan dat er geen samenwerking is tussen de gemeenten, waardoor de 

concurrentie wordt versterkt. De keuze van de experts komt ook terug uit de waarden van de 

koopstromen. Uit subparagraaf 2.2.5 blijkt dat 13% van de bestedingen aan dagelijkse artikelen en 43% 

aan de niet-dagelijkse artikelen uit de gemeente afvloeit binnen de regio (bron: BRO 2010). 
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Afbeelding 4.7: Antwoordkeuze experts ten aanzien van concurrentie tussen gemeenten in Stadsregio Parkstad Limburg 

Concurrentie buitenland 

Kerkrade-centrum heeft vanwege de grensligging ook te maken met concurrentie uit het buitenland. 

Naast de meningsverschillen ten aanzien van de concurrentie binnen de gemeente bestaat er ook geen 

consensus over de concurrentie van het buitenland (afbeelding 4.8). Uit subparagraaf 2.2.5 blijkt dat er 

80% van de bestedingen aan dagelijkse artikelen binnen de gemeente wordt gespendeerd. De niet

dagelijkse artikelen behouden 43% van de bestedingen binnen de gemeente. 7% van de consumenten van 

dagelijkse artikelen vloeit af buiten de regio, de niet-dagelijkse artikelen laten daarentegen een afvloeiing 

zien van 14% (bron: BRO 2010). Naast de grensligging van het centrum blijkt uit subparagraaf 3.1.6 dat 

20% van de inwoners van Kerkrade bestaat uit Duitsers. Opmerkelijk is dat experts aangeven dat het 

centrum op geen enkele wijze gericht is op de Duitse consument. Hoewel er geen hoge waarden te zien 

zijn ten aanzien van afvloeiing naar het buitenland, kan men ter discussie stellen of toch veel Duitse 

inwoners inkopen doen over de grens. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat Kerkrade ook 

consumenten trekt uit het buitenland, wat toevloeiing met zich meebrengt. 

Na het verstrekken van bovenstaande informatie en de beantwoording van de tweede vragenronde blijkt 

dat een groot deel van de ondervraagden het eens is dat het buitenland voor concurrentie zorgt. Tevens 

blijkt dat mede het delen van informatie invloed kan hebben op de antwoordkeuze omtrent de 

problematiek. 
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Afbeelding 4.8: Antwoordkeuze experts ten aanzien van concurrentie buitenland 

Ontbreken compact stadscentrum 
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Het ontbreken van een compact stadscentrum is volgens een groot deel van de experts een veroorzaker 

van de huidige negatieve situatie van Kerkrade-centrum (afbeelding 4.9). Opmerkelijk bij de 

antwoordkeuze is dat de zelfstandige ondernemers het oneens zijn met deze stelling. Deze keuze kan tot 

stand zijn gekomen doordat er waarschijnlijk meer concurrentie ervaren wordt bij een compact centrum 

dan bij verspreid aanbod. 
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Afbeelding 4.9: Antwoordkeuze experts ten aanzien van ontbreken van compact stadscentrum 

Slecht imago 
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Gezien de huidige situatie van Kerkrade is het voor de hand liggend dat de experts het eens zijn dat het 

slechte imago een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie. Afbeelding 4.10 laat zien dat 12 van 

de 16 experts het eens danwel helemaal eens zijn met deze stelling. Hieruit kan afgeleid warden dat het 

creeren van een beter imago een aandachtspunt dient te warden bij het ontwikkelen van nieuwe 

strategieen voor het stadscentrum. 
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Afbeelding 4.10: Antwoordkeuze experts ten aanzien van slecht imago 

Uitstraling panden 

De oorzaak van het slechte imago van het centrum kan mede veroorzaakt zijn door de matige uitstraling 

van de panden. Ook de grate mate van leegstand draagt volgens de experts bij aan de negatieve 

uitstraling van de panden. Afbeelding 4.11 laat zien dat de experts het eens zijn dat de matige uitstraling 

van de panden een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie van het centrum. Opmerkelijk bij de 

antwoordkeuze is dat de neutrale stellingen warden ingenomen door adviseurs uit verschillende 

bedrijfstakken. 
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Afbeelding 4.11: Antwoordkeuze experts ten aanzien van matige uitstraling van de panden 
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Gebrek aan supermarkten in het centrum 

De laatste vraag in onderdeel een waar geen consensus over bereikt is, is het gebrek aan supermarkten in 

het centrum {afbeelding 4.12). De verschillen in antwoorden kunnen veroorzaakt zijn door een gebrek aan 

informatie of persoonlijke voorkeuren. Uit de analyse blijkt dat er geen supermarkten gevestigd zijn in het 

centrum van Kerkrade. Wei bevinden zich in een straal van circa SOOm rondom het centrum vier 

supermarkten, te weten: Lidl, ClOOO, Jan Linders en Albert Heijn. 

Na het verstrekken van bovenstaande informatie blijkt dat in de tweede vragenronde het merendeel van 

de ondervraagden het gebrek aan supermarkten niet een veroorzaker vindt voor de huidige negatieve 

situatie van het centrum. 
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Afbeelding 4.12: Antwoordkeuze experts ten aanzien van gebrek aan supermarkten in het centrum 

Gebrek aan (ilia/en en qrootwinkelbedrijven 

Zoals in subparagraaf 2.2.4 beschreven, beschikt Kerkrade-centrum over een beperkt aanbod van filiaal

en grootwinkelbedrijven. Dit hoeft geen negatieve invloed op het centrum te hebben. Echter, volgens de 

experts is de huidige negatieve situatie van het centrum mede veroorzaakt door gebrek aan filiaal- en 

grootwinkelbedrijven (afbeelding 4.13). 
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Afbeelding 4.13: Antwoordkeuze experts ten aanzien van gebrek aan filialen en grootwinkelbedrijven 

Gebrek aan publiekstrekkers 

Door het gebrek aan filiaal- en grootwinkelbedrijven, ontstaat er onder andere ook een gebrek aan 

publiekstrekkers. Dit blijkt ook uit de antwoorden van de experts op de vraag of het gebrek aan 

publiekstrekkers een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie van het centrum (afbeelding 4.14). 
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Afbeelding 4.14: Antwoordkeuze experts ten aanzien van gebrek aan publiekstrekkers 

Slechte bereikbaarheid 
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De bereikbaarheid van het centrum wordt volgens het merendeel van de experts niet als veroorzaker van 

de huidige negatieve situatie gezien (afbeelding 4.15). Echter in beide vragenronden ziet de deelnemende 

expert uit de zorginstelling de bereikbaarheid wel als veroorzaker. Deze keuze kan tot stand zijn gekomen 

doordat er hogere eisen gesteld worden aan bereikbaarheid door zorginstellingen dan door andere 

partijen. 
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Afbeelding 4.15: Antwoordkeuze experts ten aanzien van slechte bereikbaarheid 

Hoge huurprijzen 
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Ten aanzien van hoge huurprijzen nemen de meeste experts een neutrale stelling in {afbeelding 4.16). 

Opmerkelijk bij de antwoordkeuze is dat experts die direct betrokken zijn bij het vastgoed in het centrum, 

geen neutrale stelling innemen. De experts die huurprijzen vaststellen en toetsen in het centrum, zijn het 

eens dat de negatieve situatie in het centrum van Kerkrade niet te wijten is aan hoge huurprijzen. 
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Afbeelding 4.16: Antwoordkeuze experts ten aanzien van hoge huurprijzen 
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Verhuizinal verplaatsinq 

Ook ten aanzien van verhuizing/ verplaatsing van vastgoed in het centrum wordt een neutrale stelling 

ingenomen door de experts (afbeelding 4.17). Hieruit kan men concluderen dat verhuizing /verplaatsing 

volgens experts geen belangrijke rol speelt bij de veroorzaking van de huidige negatieve situatie van het 

centrum. 
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Afbeelding 4.17: Antwoordkeuze experts ten aanzien van verhuizing/ verplaatsing 

Top 5 veroorzakers 
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Om een gedegen advies te kunnen schrijven ten aanzien van de problematiek in het centrum van 

Kerkrade is het belangrijk om draagvlak te creeren bij experts. Tevens is het belangrijk om een beeld te 

creeren van welke aspecten belangrijk zijn om het centrum te kunnen verbeteren. Naast het invullen van 

de meerkeuzevragen is aan de experts gevraagd een top vijf samen te stellen van probleemveroorzakers. 

De top vijf van de veroorzakers voor de huidige problematiek in het centrum van Kerkrade is te zien in 

tabel 4.1. Uit voorgaande resultaten komt reeds naar voren welke punten volgens de experts een 

belangrijke rol spelen bij de veroorzaking van de huidige problematiek. 

Hoewel niet alle experts het eens zijn dat de concurrentie binnen de Stadsregio Parkstad Limburg 

gemeenten een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie, wordt deze in de eerste vragenronde 

wel als belangrijkste veroorzaker gezien. Opmerkelijk is de verschuiving van concurrentie tussen Parkstad 

gemeenten in de eerste en tweede vragenronde. De reden hiervoor kan zijn dat men na de 

terugkoppeling van de eerste vragenronde de problematiek betreffende de vergrijzing groter acht dan de 

problemen ten aanzien van de concurrentie. Het wegvallen van 'ontbreken van stadscentrum' en het 

toevoegen van 'vergrijzing' kan te wijten zijn aan het feit dat de experts de problematiek ten aanzien van 

vergrijzing steeds belangrijker zijn gaan vinden tijdens het proces. 

ToD 5 veroorzakers huldln nentleve sltuatle van Kerkrade-c:entrum 

Eerste vra2enronde Tweede vra2enronde 

1. Concurrentie tussen Parkstad gemeenten Imago 

2. Imago Vergrijzing 

3. Gebrek aa n pub Ii ekstrekkers Gebrek aa n pub Ii ekstrekkers 

4. Ontbreken van stadscentrum Gebrek aan filiaal- en grootwinkelbedrijven 

5. Gebrek aan filiaal- en grootwinkelbedriiven Concurrentie tussen Parkstad gemeenten 

Tabel 4.1: Top 5 veroorzakers huidige negatieve situatie Kerkrade-centrum 
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4.3.2 Maatregelen volgens experts 

Schaa/verqrotinq, uitbreiden centrum 

Uit de mogelijke oplossingen van de vraag: "Hoe kan het centrum van Kerkrade versterkt worden om 

bestand te zijn tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen?" blijkt wederom dat de 

problematiek in Kerkrade groot is. Uit de geschetste antwoordkeuzes is slecht in een onderdeel geen 

consensus bereikt, te weten schaalvergroting, uitbreiden van het centrum (afbeelding 4.18). Doordat er 

op alle andere punten wel consensus bereikt is, kan men concluderen dat de experts het eens zijn over 

het feit dat er iets dient te veranderen in het centrum van Kerkrade. Hieruit blijkt mede wat men wel en 

niet als oplossing ziet voor de toekomst van het centrum. 

Na de analyse van de tweede vragenronde blijkt dat het uitbreiden van het centrum niet als positieve 

ontwikkeling voor het centrum wordt gezien. Mede door de toelichting van de in hoofdstuk 2 beschreven 

detailhandelsituatie kan men gekozen hebben om uitbreiding van het centrum niet als positieve 

ontwikkeling te zien. 
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Afbeelding 4.18: Antwoordkeuze experts ten aanzien van schaalvergroting, uitbreiden centrum 

Schaalverkleininq, naar bijvoorbeeld wijkcentrum 

Voorgaand resultaat laat zien dat experts het uitbreiden van het centrum niet zien als 

oplossingsmaatregel zien voor het centrum. Opmerkelijk is dat de experts schaalverkleining ook niet als 

maatregel zien om het centrum weer goed te kunnen laten functioneren (afbeelding 4.19). De experts 

geven aan dat het centrum versterkt dient te worden door effectief gebruik te maken van het huidige 

aanbod, door bestaande panden aan te passen of herontwikkelen, en niet door schaalvergroting of 

schaalverkleining. 
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Afbeelding 4.19: Antwoordkeuze experts ten aanzien van schaalverkleining, naar bijvoorbeeld wijkcentrum 
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Transformeren van detailhandelscentrum naar toeristisch centrum 

Hoewel er volgens experts diverse aanpassingen aan het centrum dienen te gebeuren, is men het eens 

dat het centrum niet getransformeerd dient te worden naar toeristisch centrum (afbeelding 4.20). Uit de 

resultaten van de eerste vragenronde blijkt dat er relatief veel experts een neutrale stelling innemen ten 

aanzien van transformeren naar toeristisch centrum. Vragenronde twee laat echter een beeld zien dat 

men het niet eens is met de transformatie. 
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Afbeelding 4.20: Antwoordkeuze experts ten aanzien van transformeren van detailhandelscentrum naar toeristisch centrum 

Creeren compact stadscentrum 

Uit antwoorden van open vragen blijkt dat men voorkeur geeft aan het creeren van een compact 

stadscentrum, met ondersteuning van toeristische trekkers. Uit de antwoorden van de meerkeuzevragen 

blijkt tevens dat vrijwel alle experts het eens zijn dat het centrum compacter dient te worden. (afbeelding 

4.21). Dit sluit aan bij de resultaten uit het eerste onderdeel, waaruit blijkt dat de huidige negatieve 

situatie van het centrum mede te wijten is aan het gebrek van een compact centrum. Door het 

concentreren van de detailhandel en het opknappen van leegstaande panden dient een gezellig 

stadscentrum te ontstaan met een eigen karakter, aldus de experts. 
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Afbeelding 4.21: Antwoordkeuze experts ten aanzien van creeren van een compact stadscentrum 

Realiseren publiekstrekkers 

Het onderzoek laat zien dat vrijwel alle experts het eens zijn dat het centrum publiekstrekkers nodig heeft 

om bestand te worden tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen (afbeelding 4.22). Dit sluit 

tevens aan bij de antwoorden van het eerste onderdeel, waaruit blijkt dat de huidige negatieve situatie 

van het centrum mede veroorzaakt wordt door een gebrek aan publiekstrekkers. Het realiseren van 

publiekstrekkers in het centrum kan tevens de concentratie van de detailhandel be"invloeden. Hoewel de 

gemeente Kerkrade momenteel over diverse publiekstrekkers beschikt, zoals het Discovery Center 
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Continium en het GaiaPark Kerkrade Zoo, heeft dit geen invloed op de aantrekkingskracht op de 

detailhandel in het centrum van Kerkrade. Het realiseren van publiekstrekkers in de vorm van 

detailhandelsketens is meer voor de hand liggend. 
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Afbeelding 4.22: Antwoordkeuze experts ten aanzien van realiseren van publiekstrekkers 

Herbestemmen/ ontwikke/en /eeqstaande panden 

Zoals uit de analyse blijkt bestaat een groot deel van Kerkrade-centrum uit leegstaande panden. Het is 

dan ook voor de hand liggend dat deze panden aangepakt dienen te worden. Uit resultaten van het 

onderzoek blijkt dat alle deelnemers in de tweede vragenronde het eens zijn dat het herbestemmen, 

danwel ontwikkelen van leegstaande panden, noodzakelijk is om het centrum bestand te maken tegen de 

toekomstige demografische ontwikkelingen (afbeelding 4.23). Deze maatregel sluit aan bij de 

antwoordkeuze van de experts in het eerste onderdeel, waaruit blijkt dat experts de slechte uitstraling 

van de panden een veroorzaker vinden voor de huidige negatieve situatie van het centrum. 
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Afbeelding 4.23: Antwoordkeuze experts ten aanzien van herbestemmen/ ontwikkelen leegstaande panden 

Verbeteren bereikbaarheid 

Hoewel de experts in het eerste onderdeel aangeven dat slechte bereikbaarheid geen veroorzaker is voor 

de huidige negatieve situatie van het centrum, neemt men een neutrale stelling in ten aanzien van de 

oplossingsmaatregel. Afbeelding 4.24 laat zien dat een groot deel van de experts een neutrale stelling 

inneemt ten aanzien van het verbeteren van de bereikbaarheid. Opmerkelijk bij de antwoordkeuze is dat 

vrijwel alle projectontwikkelaars het eens zijn dat de bereikbaarheid van het centrum verbeterd dient te 

worden. Deze antwoordkeuze kan onder andere tot stand zijn gekomen door een andere visie ten aanzien 

van oplossingmaatregelen voor het centrum. 
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Afbeelding 4.24: Antwoordkeuze experts ten aanzien van verbeteren van bereikbaarheid 

Herontwikkelen Theaterpassaqe 

De analyse van Kerkrade-centrum laat zien dat de Theaterpassage een onaantrekkelijk beeld vormt en 

veel leegstand kent. Naast het feit dat de experts het eens zijn dat leegstaande panden herontwikkeld, 

danwel herbestemd dienen te worden, is men het ook eens dat de Theaterpassage herontwikkeld dient te 

worden om het centrum bestand te maken tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen 

(afbeelding 4.25). 

-- -
Helemaal eens • Ronde 1 

Eens 
• Ronde 2 

Neutraal 

One ens 

Helemaal oneens 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Afbeelding 4.25: Antwoordkeuze experts ten aanzien van herontwikkelen Theaterpassage 

Imago verbeteren 

Volgens de experts is het slechte imago van Kerkrade een van de grootste veroorzakers van de huidige 

negatieve situatie. Afbeelding 4.26 laat dan ook zien dat het volgens de experts noodzakelijk is om het 

imago te verbeteren, om het centrum bestand te maken tegen de toekomstige demografische 

ontwikkelingen. Hoewel imagoverbetering een gevolg is, zal dit gecreeerd dienen te worden door het 

uitvoeren van andere maatregelen. 
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Afbeelding 4.26: Antwoordkeuze experts ten aanzien van imago verbeteren 
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Woninqen toevoeqen aan het centrum 

Afbeelding 4.27 laat zien dat de experts een neutrale stelling innemen ten aanzien van het toevoegen van 

woningen aan het centrum. Hoewel het merendeel van de deelnemers een neutrale stelling inneemt, 

kiezen vooral de makelaars voor het toevoegen van woningen aan het centrum. Deze keuze kan ender 

andere tot stand zijn gekomen door de commerciele positie die de partijen innemen ten aanzien van 

woningen in het centrum. 
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Afbeelding 4.27: Antwoordkeuze experts ten aanzien van meer woningen toevoegen aan het centrum 

Verbeteren woonklimaat 

De laatste meerkeuzevraag in onderdeel twee waar de deelnemers een mening over geven, is het 

woonklimaat in het centrum. Hieruit blijkt dat een groot deel van de experts het eens is dat het 

woonklimaat in het centrum verbeterd dient te worden om het centrum bestand te maken tegen de 

toekomstige demografische ontwikkelingen (afbeelding 4.28). Net als het verbeteren van het imago is het 

verbeteren van het woonklimaat een gevolg. Dit dient eveneens gecreeerd te worden door het uitvoeren 

van andere maatregelen. 
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Afbeelding 4.28: Antwoordkeuze experts ten aanzien van verbeteren van het woonklimaat in het centrum 

Top 5 maatreqelen 

Om een gedegen advies te kunnen schrijven ten aanzien van de problematiek in het centrum van 

Kerkrade is het niet alleen belangrijk om te weten wat de top vijf veroorzakers zijn, maar ook welke 

maatregelen er genomen dienen te worden. De top vijf van de maatregelen voor de huidige problematiek 

in het centrum van Kerkrade is te zien in tabel 4.2. 

Uit voorgaande resultaten komt naar voren welke maatregelen de experts noodzakelijk vinden om het 

centrum weer goed te kunnen laten functioneren. Uit deze top vijf blijkt dat het 

herbestemmen/ontwikkelen van leegstaande panden als hoogste maatregel wordt gewaardeerd. Ook in 
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deze top vijf is een verplaatsing te zien tussen imago verbetering en het creeren van een compact 

centrum, hoewel de verschillen hier zeer klein zijn. Terugkoppelend naar de voorgaande top vijf kan men 

concluderen dat de geschetste maatregelen allen bijdragen aan de imagoverbetering van het centrum. 

Alie maatregelen zijn zowel direct als indirect van invloed op het imago van het centrum. Men zou hier 

ook kunnen vragen: "Welke maatregelen kunnen het imago van het centrum van Kerkrade verbeteren?". 

Het antwoord van deze vraag, met uitzondering van imago verbeteren, kan gezocht worden in de top vijf 

van de gekozen maatregelen. 

Top 5 maatregel om het centrum bestand te maken teaen de toekomstlae demmrraflsche ontwlkkellnaen 

Eerste vragenronde Tweede vrae:enronde 

1. Herbestemmen / ontwikkelen leegstaande panden Herbestemmen I ontwikkelen leegstaande panden 

2. Imago verbeteren Creeren compact centrum 

3. Creeren compact centrum Imago verbeteren 

4. Realiseren van publiekstrekkers Realiseren van publiekstrekkers 

5. Herontwi kkel en Theaterpassage Herontwi kkel en Theaterpassage 

Tabel 4.2: Top 5 maatregelen om het centrum bestand te maken tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen 

4.3.3 Beoorde/ing toekomstscenario's 

Functieveranderinq centrum 

Om een idee te krijgen van welke toekomststrategieen er mogelijk zijn voor het centrum van Kerkrade zijn 

in een aa'ntal toekomstscenario's geschetst. Aan de hand van eerder genoemde veroorzakers en 

maatregelen, zijn in deze subparagraaf een aantal toekomstscenario's geschetst waar de experts hun 

mening over hebben gegeven. 

Uit het eerste scenario blijkt dat de experts het eens zijn dat de functie van het centrum dient te 

veranderen om het centrum weer aantrekkelijk te maken (afbeelding 4.29). In het tweede onderdeel van 

de vragenlijst wordt echter beschreven dat deze functieverandering niet toeristisch dient te zijn. De 

experts zien wel een oplossing in een transformatie naar een gezellig centrum met een eigen karakter. 
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Afbeelding 4.29: Antwoordkeuze experts ten aanzien van functieverandering centrum 
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Behouden stadscentrum functie 

Uit de stelling 'Kerkrade-centrum moet een stadscentrum blijven en niet een ondersteunend centrum van 

Heerlen', blijkt dat een groot deel van de experts het eens is (afbeelding 4.30). De nieuwe 

retailstructuurvisie van Stadsregio Parkstad Limburg 2010 geeft de functie van satellietcentrum aan het 

centrum van Kerkrade. Het doel van het centrum is het op peil houden van de regionale verzorgende 

functie. Dit sluit tevens aan bij de meningen van de experts, waaruit blijkt dat er samengewerkt dient te 

worden in de regio en er een hoofdcentrum aangewezen dient te worden voor de regio met omliggende 

ondersteunende centra. 
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Afbeelding 4.30: Antwoordkeuze experts ten aanzien van Kerkrade-centrum moet een stadscentrum blijven 

Richten op ouderen 
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Kijkende naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van ouderen in de gemeente 

Kerkrade is het voor de hand liggend dat men zich wilt toespitsen op deze doelgroep. Uit de stelling 'Het 

centrum van Kerkrade moet zich meer gaan richten op ouderen' blijk echter dat er in de eerste 

vragenronde geen consensus bereikt is. Gezien de beperkte mate van het detailhandelsaanbod en de 

bevolkingsprognose (meer ouderen, minder jongeren), kan men ervoor kiezen zich meer te gaan richten 

op ouderen. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat dit gevolgen heeft voor het binden van 

jongeren consumenten. Na het verstrekken van bovenstaande informatie, wordt in de tweede 

vragenronde een neutrale stelling ingenomen (afbeelding 4.31}. Deze antwoordkeuze kan tot stand zijn 

gekomen door het feit dat als men kiest om zich meer te gaan richten op de oudere consumenten, men 

draagkracht verliest bij de jongere consument. 
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Afbeelding 4.31: Antwoordkeuze experts ten aanzien van meer richten op ouderen 
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Concurrentie aanqaan met andere qemeenten van Stadsreqio Parkstad Limburg 

Uit het eerste onderdeel van de vragenlijst blijkt dat de experts van mening zijn dat de concurrentie 

tussen gemeenten in Stadsregio Parkstad Limburg een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie 

van het centrum. De stelling 'Kerkrade-centrum moet de concurrentie aangaan met andere gemeenten 

van Stadsregio Parkstad Limburg', laat in de eerste vragenronde geen consensus zien . 

Het centrum ven Kerkrade heeft net als de centra van Brunssum en Landgraaf de functie van 

ondersteunend centrum. Deze centra zijn ondersteunend aan het centrum van Heerlen, welke het 

hoofdwinkelcentrum vormt van Stadsregio Parkstad Limburg. Als men kiest voor concurrentie met andere 

gemeenten binnen Stadsregio Parkstad Limburg, kiest men dus niet voor samenwerking binnen de 

Parkstad gemeenten. Na het verstrekken van bovenstaande informatie blijkt dat in de tweede 

vragenronde wel consensus wordt bereikt (afbeelding 4.32). De antwoorden laten zien dat de 

concurrentie aangaan met andere gemeenten van Stadsregio Parkstad Limburg geen oplossing is voor de 

huidige problematiek. Dit sluit aan bij de nieuwe retailstructuurvisie van Stadsregio Parkstad Limburg 

2010 waar Kerkrade-centrum de naam satellietcentrum heeft. De nadruk van het satellietcentrum zal 

liggen op samenwerking en ondersteuning tussen de centra binnen de regio. 
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Afbeelding 4.32: Antwoordkeuze experts ten aanzien van concurrentie aangaan met andere gemeenten in de Stadsregio 

Concurrentie aanqaan met Eureqio 

Uit het eerste onderdeel van de vragenlijst blijkt dat de experts van mening zijn dat de concurrentie van 

het buitenland een veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie van het centrum. De experts zijn het 

dan ook eens dat Kerkrade-centrum de concurrentie moet aangaan met de Euregio (afbeelding 4.33). 

Omdat het zeer moeilijk is om te concurreren met een stad zoals Aken, zal Kerkrade moeten 

samenwerken met anderen gemeenten binnen de regio om zijn positie te versterken. Volgens de experts 

richt Kerkrade zich momenteel niet op de Duitse consument, door dit veranderen ontstaat er een betere 

concurrentiepositie ten aanzien van andere gemeenten in de Euregio. 
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Afbeelding 4.33: Antwoordkeuze experts ten aanzien van concurrentie aangaan met Euregio 
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Structuurveranderinq 

De stelling 'De functie van het centrum van Kerkrade moet veranderen om weer aantrekkelijk te worden' 

hangt samen met de stelling 'Aan de huidige structuur van het centrum dient men niets te veranderen' . 

Als men kiest voor functie verandering, is het voor de hand liggend dat men ook instemt met 

structuurverandering van het centrum. Afbeelding 4.34 laat zien dat een groot deel van de experts het 

oneens is met het feit dat er niets aan de structuur dient te veranderen. Met andere woorden, de experts 

zijn voor functieverandering. Deze antwoordkeuze sluit tevens aan bij de antwoorden ten aanzien van het 

creeren van een compact centrum. Onderdeel twee laat zien dat de experts het creeren van een compact 

centrum noodzakelijk vinden om het centrum weer goed te kunnen laten functioneren, hierbij is 

structuurverandering van het centrum noodzakelijk. 
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Afbeelding 4.34: Antwoordkeuze experts ten aanzien van geen structuurverandering van·het centrum 

Nieuw centrumplan 
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De haalbaarheid van het nieuwe centrumplan in Kerkrade staat steeds vaker ter discussie. Het is dan ook 

belangrijk om inzichtelijk te krijgen welke mening de experts hebben te aanzien van het nieuwe plan. Uit 

de stelling 'Het nieuwe centrumplan is een voorwaarde om het centrum weer goed te laten functioneren', 

blijkt dat men in de eerste ronde geen consensus heeft bereikt ten aanzien van het ontwikkelen van het 

nieuwe centrumplan. 

Het te realiseren plan omvat circa 8.000m2 nieuwbouw van winkelvloeroppervlakte, waarvan 5. 700m2 

winkelvloeroppervlakte wordt toegevoegd aan het huidige aanbod. Tevens wordt er een supermarkt, 

hotel, zalencomplex, appartementencomplex, fitnessruimte en parkeergarage gerealiseerd. Het nieuwe 

centrum is bereikbaar vanaf de Rodahal/Europaplein, maar ook vanuit de in de kelder gelegen 

parkeergarage. Vanuit het winkelgebied is het nieuwe plangebied te bereiken via de Theaterpassage en 

Orlandopassage, dit moet zorgen voor een verbinding tussen de bestaande en nieuwe detailhandel. 

Na het verstrekken van bovenstaande informatie wordt in de tweede vragenronde wel consensus bereikt 

(afbeelding 4.35). De verschuiving van de antwoordkeuze kan tot stand zijn gekomen doordat men na de 

terugkoppeling beter op de hoogte is van de problematiek en plannen in Kerkrade-centrum. Hoewel er in 

de tweede vragenronde consensus bereikt is, bestaat er wel nog veel discussie over de invulling van het 

plan. De experts zijn van mening dat de plannen en de realiteit op elkaar afgestemd dienen te worden, 

waarbij een snelle uitvoering van het plan noodzakelijk is om meer draagkracht te tonen. De experts 

geven daarbij wel aan dat de prioriteit niet alleen moet liggen bij het ontwikkelen van een nieuw plan, 

maar ook bij het herbestemmen en herontwikkelen van leegstaande en slecht onderhouden panden. Dit 

blijkt mede uit de top 5 van onderdeel twee, waar het herbestemmen/ herontwikkelen van leegstaande 

panden volgens de experts de hoogste prioriteit heeft. 
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Afbeelding 4.35: Antwoordkeuze experts ten aanzien van het nieuwe centrumplan 

Aantrekken filiaal- en qrootwinkelbedrijven 
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De resultaten van het eerste onderdeel laten zien dat de experts het gebrek aan filiaal- en 

grootwinkelbedrijven zien als een veroorzaker voor de huidige negatieve situatie van het centrum. De 

resultaten van de stelling 'Filiaal- en grootwinkelbedrijven moeten aangetrokken worden om het centrum 

weer goed te kunnen laten functioneren' sluiten aan bij deze mening (afbeelding 4.36). De experts geven 

daarbij wel aan dat het geen eenheidsworst dient te worden. Het centrum dient versterkt te worden met 

filiaal- en grootwinkelbedrijven, zonder dat dit ten koste gaat van de huidige zelfstandig ondernemers in 

het centrum. 
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Afbeelding 4.36: Antwoordkeuze experts ten aanzien van aantrekken van filiaal- en grootwinkelbedrijven 

Concentratie rondom markt 

Hoewel de experts het eens zijn dat er een compact centrum gecreeerd dient te worden, is men het niet 

eens dat het centrum zich meer rond de markt dient te concentreren (afbeelding 4.37). De experts geven 

aan dater te weinig ruimte is voor de horeca en dater een contrast bestaat tussen de twee zijden van de 

markt. De noordzijde van de markt bestaat uit horeca, de zuidzijde bestaat daarentegen veelal uit slecht 

onderhouden leegstaande panden. 
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Afbeelding 4.37: Antwoordkeuze experts ten aanzien van concentratie rondom markt 

Verbeteren verbindinq detailhandel en horeca 

Voorgaande stelling laat zien dat de experts van mening zijn dat de detailhandel zich niet rondom het 

centrum dient te concentreren. Men is echter wel van mening dat de verbinding tussen de detailhandel 

en de horeca verbeterd dient te worden (afbeelding 4.38). 
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Afbeelding 4.38: Antwoordkeuze experts ten aanzien van verbeteren verbinding detailhandel en horeca 

Verbeteren toeqankelijkheid 

Door een betere verbinding te creeren tussen de detailhandel en horeca kan onder andere de 

toegankelijkheid van de detailhandel verbeterd worden. Dit sluit aan bij de laatste stelling 'De 

toegankelijkheid van het centrum moet verbeterd worden'. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van 

de experts het eens is met deze stelling (afbeelding 4.39). De experts geven tevens aan dat de 

toegankelijkheid verbeterd kan worden door het verbeteren van de parkeervoorzieningen. 
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Afbeelding 4.39: Antwoordkeuze experts ten aanzien van verbeteren van toegankelijkheid van het centrum 
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4.3.4 Rapportcij/er volgens experts 

Om een algemeen beeld te krijgen over hoe Kerkrade-centrum er volgens de experts momenteel 

voorstaat, is de experts gevraagd een rapportcijfer in te vullen. In de eerste vragenronde wordt een 4.8 als 

gemiddeld eindcijfer gegeven. De tweede ronde laat een gemiddeld eindcijfer van 4.9 zien. Hoewel er 

verschillen te zien zijn in de eerste en tweede vragenronde, blijft het gemiddelde eindcijfer onvoldoende 

(afbeelding 4.40). Opmerkelijk is dat de partijen die voor huisvesting in het centrum zorgen het centrum 

een 4 of 3 als eindcijfer geven. De zelfstandig ondernemers daarentegen, geven veelal een voldoende als 

eindcijfer. Uit de resultaten blijkt dat personen met een grotere persoonlijke betrokkenheid ten aanzien 

van het centrum, over het algemeen een hoger eindcijfer geven dan minder betrokken partijen zoals 

adviseurs. 
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Afbeelding 4.40: Antwoordkeuze experts ten aanzien van rapportcijfer 

4.4 Conclusie 

Het uitgevoerde Delphi-onderzoek maakt inzichtelijk hoe experts denken over de huidige problematiek 

van Kerkrade-centrum. De methodiek bewijst dat het delen van informatie effect heeft op de 

antwoordkeuze van een respondent. Dit wordt bevestigd door het verschil tussen de eerste en tweede 

vragenronde. In de eerste vragenronde is op een aantal aspecten geen consensus bereikt, namelijk: 

• De toename van vergrijzing veroorzaakt de huidige negatieve situatie van Kerkrade-centrum; 

• De concurrentie binnen de gemeente veroorzaakt de huidige negatieve situatie van Kerkrade

centrum; 

• De concurrentie van het buitenland veroorzaakt de huidige negatieve situatie van Kerkrade

centrum; 

• Het gebrek aan supermarkten veroorzaakt de huidige negatieve situatie van Kerkrade-centrum; 

• Schaalvergroting, uitbreiden centrum kan het centrum van Kerkrade versterken om bestand te 

zijn tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen; 

• Het centrum van Kerkrade moet zich meer gaan richten op ouderen; 

• Kerkrade-centrum moet de concurrentie aangaan met andere gemeenten van Stadsregio 

Parkstad Limburg; 

• Het nieuwe centrumplan is een voorwaarde om het centrum weer goed te laten functioneren. 
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Het nut van de tweede vragenronde bewijst zich na het analyseren van de tweede vragenronde. Het 

verschil tussen de eerste en tweede vragenronde is dat het aantal respondenten met dezelfde mening is 

toegenomen. Door het bereiken van meer consensus op alle aspecten wordt het draagvlak voor mogelijke 

oplossingen vergroot. 

De vragenlijst van het onderzoek is opgesteld in de vorm van drie onderdelen. In het eerste onderdeel van 

de vragenlijst wordt naar de oorzaak van het huidige probleem gezocht. Uit de antwoorden van de 

experts blijkt dat een aantal veroorzakers van groot belang is voor de huidige negatieve situatie van 

Kerkrade-centrum, te weten: 

• Concurrentie tussen Parkstad gemeenten; 

• Slecht imago; 

• Vergrijzing; 

• Gebrek aan publiekstrekkers; 

• Ontbreken van een stadscentrum; 

• Gebrek aan filiaal- en grootwinkelbedrijven. 

Het tweede onderdeel van de vragenlijst laat mogelijke maatregelen zien om het centrum van Kerkrade 

bestand te maken tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen. De belangrijkste maatregelen 

sluiten veelal aan bij de visie ten aanzien van veroorzakers. De belangrijkste maatregelen die volgens de 

experts genomen dienen te worden zijn : 

• Herbestemmen/ ontwikkelen leegstaande panden; 

• Imago verbeteren; 

• Creeren compact centrum; 

• Realiseren van publiekstrekkers; 

• Herontwikkelen van Theaterpassage. 

Het derde onderdeel van de vragenlijst schetst mogelijke toekomstscenario's om het centrum weer goed 

te kunnen laten functioneren . Uit de scenario's komt naar voren dat er volgens de experts hoe dan ook 

iets dient te veranderen aan het centrum van Kerkrade. De mogelijke oplossingen kunnen gezocht worden 

in de vorm van functie- en structuurverandering van het centrum. Ten aanzien van concurrentie dient er 

meer samengewerkt te worden binnen de Stadsregio Parkstad Limburg en meer geconcurreerd met de 

Euregio. Het realiseren van het nieuwe centrumplan en het trekken van filiaal- en grootwinkelbedrijven in 

combinatie met het herontwikkelen van leegstaande panden, kan als oplossing van het centrum dienen. 

Ook dient volgens de experts de toegankelijkheid en de verbinding tussen horeca en detailhandel 

verbeterd te worden. 

Tot slot is aan alle deelnemers gevraagd een rapportcijfer te geven aan het centrum van Kerkrade. De 

eerste vragenronde laat een gemiddeld eindcijfer van 4.8 zien. In de tweede vragenronde wordt een 

gemiddeld eindcijfer bereikt van 4.9. 
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5 Toekomstperspectieven Kerkrade-centrum 

In dit hoofdstuk worden twee toekomstperspectieven geschetst voor het centrum van Kerkrade. Uit de 

analysen en het Delphi-onderzoek komt naar voren welke aspecten een belangrijke rol spelen bij het 

ontwikkelen van nieuwe strategieen voor het centrum van Kerkrade. Uitgaande van de huidige en 

toekomstige ontwikkelingen, worden in dit hoofdstuk twee toekomstperspectieven beschreven. De eerste 

paragraaf gaat uit van een toekomstperspectief waarin het nieuwe centrumplan uitgevoerd zal worden. 

Momenteel worden er diverse partijen benaderd om zich te vestigen in het nieuwe centrumplan. Omdat 

er momenteel nog onvoldoende draagvlak bestaat van participerende partijen, wordt er in de tweede 

paragraaf niet uitgegaan van deze uitvoering. Door het beschrijven van twee toekomstperspectieven 

kunnen voor beide invalshoeken strategieen bepaald worden. 

5.1 Toekomstperspectief met uitvoering nieuw centrumplan 

De realisatie van het nieuwe centrumplan in Kerkrade loopt nog niet voorspoedig. Momenteel is er nog 

geen hotelexploitant en supermarkt die zich willen vestigen in het nieuwe centrumplan. De reden 

hiervoor kan veelal gezocht worden in het slechte imago dat het centrum met zich meedraagt. lndien 

nieuwe partijen zich in het centrum willen vestigen, dient een barriere doorbroken te worden. De 

afweging van het te lopen risico en het rendement speelt hierbij een belangrijke rol. Het verbeteren van 

het imago is volgens het Delphi-onderzoek een voorwaarde om het nieuwe centrumplan bestand te 

maken tegen de op handen zijnde demografische ontwikkelingen. Het verbeteren van enkel het imago is 

echter een moeilijke opgave. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: 'Hoe kan het imago van Kerkrade

centrum verbeterd worden?'. Door de uitvoering van het nieuwe centrumplan tracht men het imago van 

het centrum te verbeteren, waardoor het aantrekkelijker dient te worden voor de consument. De 

realisatie van het plan betreft een vergroting van het centrum en omvat sloop en opwaarderingen van 

bestaande panden en nieuwbouw. Het plangebied bevindt zich tussen de van Beethovenstraat, 

Mozartstraat, Dr. Kreijenstraat, de Markt en de Niersprinkstraat (afbeeldingS.1). 

Nieuwbouw 
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- Opwaarderen 
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Afbeelding 5.1: Plangebied nieuw centrumplan (bron : Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010) 
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Uitgaande van het nieuwe centrumplan, wordt er 5.700m2 winkelvloeroppervlakte toegevoegd aan het 

huidige aanbod. Daarnaast wordt er een supermarkt gerealiseerd van circa 2.150m2
, een hotel met circa 

128 kamers en een zalencomplex van 1.400m2
, circa 50 appartementen, een fitnessruimte, en een 

parkeergarage met 284 parkeerplaatsen. De indeling van het centrumplan is te zien in afbeelding 5.2 

(bijlage 9 voor specificatie). 
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Afbeelding 5.2: lndeling nieuwbouw centrumplan per niveau 

Door het vergroten van het centrum kan het imago van de stad verbeterd worden en biedt het diverse 

mogelijkheden voor de consument. Het toevoegen van een grote hoeveelheid winkels, geeft filiaal- en 

gootwinkelbedrijven de mogelijkheid om zich te vestigen binnen het nieuwe centrumplan. Hoewel de 

experts niet van mening zijn dat het ontbreken van een supermarkt de huidige negatieve situatie van het 

centrum veroorzaakt, biedt het mogelijkheden om consumenten te trekken naar het centrum. Tevens kan 

het toevoegen van het hotel inclusief zalencomplex een positieve impuls geven aan de toestroom van 

toeristen en het bedrijfsleven. Het toevoegen van het hotel en de detailhandel kunnen beide een 

publiekstrekker zijn voor de consument. Het realiseren van de nieuwe stadswoningen kan tot een bijdrage 

leveren aan het verbeteren van het woonklimaat, welke noodzakelijk is volgens de experts van het 

onderzoek. De opwaardering van de Theaterpassage en de schakeling van het theater aan het nieuwe 

plan geeft een positieve doorstroom naar de passage. Tevens worden de loopstromen van het centrum 

bevorderd door een compact centrum te creeren in het hart (cour) van het centrumplan (afbeelding 5.3). 

- Plangebied 

- Loopstromen 

,.._, MARKT 

Afbeelding 5.3: Loopstromen nieuwe centrumplan (bron: Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010) 
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Men kan vaststellen dat het nieuwe centrumplan tracht het imago te verbeteren, publiekstrekkers te 

realiseren, de Theaterpassage te herontwikkelen en een compact centrum te creeren. 

Uit het Delphi-onderzoek blijkt echter dat experts van mening zijn dat de plannen en de realiteit op elkaar 

afgestemd dienen te worden. Gezien de grote mate van leegstand kan men bedenkingen hebben bij de 

omvang van het plan. Hoewel er een grote hoeveelheid winkelvloeroppervlakte wordt toegevoegd aan 

het centrum, blijft er nog altijd een grote hoeveelheid van 5.944m2 winkelvloeroppervlakte leegstand in 

het huidige centrum bestaan. De huidige leegstand in het centrum voldoet ruim voor de invulling van 

bijvoorbeeld nieuwe winkels of voor het realiseren van een nieuwe supermarkt. Een belangrijk aspect dat 

ontbreekt bij de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan is de invulling van de bestaande leegstaande 

panden. lndien men geen actie onderneemt ten aanzien van de huidige leegstaande panden, zal het 

contrast tussen de leegstaande panden de nieuwbouw zeer groot zijn (afbeelding 5.4). Omdat de 

leegstand verspreid is over het hele centrum, is het raadzaam om winkels te verplaatsen binnen het 

centrum. Hoewel de gemeente geen voorstander is van het verplaatsen van huidige winkels binnen het 

centrum, biedt het diverse ontwikkelingsmogelijkheden als men leegstaande panden in een gebied 

clustert. Bovendien kan men een compact stadscentrum realiseren door winkels te verplaatsen van de 

buitenring naar het hart van het centrum. 

Afbeelding 5.4: Contrast nieuwbouw en leegstaande panden (bron: gemeente Kerkrade) 

lndien het centrumplan tot uitvoering wordt gebracht, ontstaat er concurrentie tussen de huidige 

zelfstandig ondernemers en de nieuwe partijen. Het creeren van een nieuw detailhandelscentrum kan er 

voor zorgen dat de huidige zelfstandig ondernemers niet kunnen concurreren, waardoor deze na verloop 

van tijd uit het centrum zullen verdwijnen. Het gevolg hiervan is dat er nog meer leegstand zal ontstaan 

rondom het centrumplan, welke het imago niet zal bevorderen. 
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5.2 Toekomstperspectief zonder uitvoering nieuw centrumplan 

Er van uitgaande dat het nieuwe centrumplan niet gerealiseerd wordt, dienen de gemeente en 

projectontwikkelaar op een andere wijze te investeren in het centrum. Gezien de top vijf van maatregelen 

van de experts dient er ingespeeld te worden op het imago, herbestemmen/ ontwikkelen leegstaande 

panden, het creeren compact centrum, het realiseren van publiekstrekkers en het herontwikkelen van de 

Theaterpassage. Naast deze maatregelen is er ook een aantal andere maatregelen die van grote invloed 

kunnen zijn op het centrum van Kerkrade. Een van deze maatregelen is het verbeteren van de 

toegankelijkheid en de uitstraling van de panden. Momenteel nodigt het centrum niet direct 

consumenten uit om te winkelen in het centrum. Het is belangrijk om de leegstaande en gedateerde 

panden bij de toegangswegen van het centrum te verbeteren. Er bevinden zich veel leegstaande panden 

op belangrijke toegangswegen van het centrum, namelijk in de Niersprinkstraat, Hoofdstraat, Marktstraat, 

Einderstraat en Mozartstraat/ Theaterpassage (afbeelding 5.5). Het verbeteren of herbestemmen van 

deze panden is van groot belang om het centrum aantrekkelijk te maken voor de consument. De invulling 

van deze panden hoeft niet direct gezocht te worden in de vorm van detailhandel. Gezien de hoge mate 

van vergrijzing, kan Kerkrade-centrum als 'proeftuin' dienen voor de realisatie van diensten of 

hulpverlenende instanties voor ouderen. Hierbij kan men denken aan een trefpunten waar diverse 

activiteiten voor ouderen worden georganiseerd of informele zorg in de vorm van persoonlijke 

ondersteuning. Een andere invulling kan het realiseren van een zorgboulevard zijn. De zorgboulevard 

biedt zorggerelateerde producten en diensten aan, zoals een kapper, apotheek, hoorcentrum, voetzorg

en kousenspecialist. 

De leegstaande panden kunnen tevens gebruikt worden als expositieruimten of flexibele werkplekken, 

welke kunnen leiden tot nieuwe kansen voor zowel het pand als de omgeving. Een voorbeeld hiervan is 

een voormalig broodjeszaak aan de Van Maanenkade 218 in Den Haag. Het pand heeft een oppervlakte 

van 280m2, waar diverse creatieve ondernemers en kunstenaars hun intrek hebben genomen.6 Voor het 

centrum van Heerlen is reeds initiatief genomen om een invulling te geven aan de leegstaande panden in 

de vorm van een wedstrijd genaamd 'Design for Emptiness'. De opzet van wedstrijd is de gevolgen van 

krimp verzachten en leegstand omvormen tot kansen om het centrum verder te ontwikkelen (Claessens, 

2010) . Een andere invulling van de leegstaande panden is de realisatie van een 'carnavalsmuseum'. 

Omdat carnaval hoog in het vaandel staat binnen de gemeente, is het een van de belangrijkste 

terugkerende activiteiten. Door gebruik te maken van deze ontwikkeling kan de stad zich differentieren 

ten opzichte van andere gemeenten. Het realiseren van dergelijke creatieve projecten kan leiden tot 

functieverandering van het centrum, welke een potentiele oplossing kan zijn voor het slechte imago. 

Aangezien leegstand niet alleen in de gemeente Kerkrade plaatsvindt, is het raadzaam om van andere 

initiatieven te leren en een regionale aanpak te ontwikkelen om de leegstaande panden van een invulling 

te voorzien. Hiervoor is een actief centrummanagement noodzakelijk. De samenwerking tussen zowel 

publieke als private partijen, zoals de gemeente en winkeliersvereniging, zijn hierbij van groot belang. Het 

centrummanagement dient er voor te zorgen dat het imago en het functioneren van Kerkrade-centrum 

verbeterd wordt. Daarnaast kan door het centrummanagement de samenwerking tussen de betrokken 

6 Anna Vastgoed & Cultuur (2010), Creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand, geraadpleegd op 24 oktober 2010, van 

http://www.a n nava stgoedencu ltuu r. n I/ n l/locaties/ a nnavm k218. 
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partijen in het centrum verbeterd warden waardoor er een sterkere concurrentiepositie ontstaat. Naast 

het verbeteren van de toegangswegen, is het belangrijk om de huidige kern van het centrum te 

verbeteren en te versterken. Een belangrijk knooppunt binnen het centrum van Kerkrade is het 

leegstaande pand van 'Bergstein mode'. Het pand is gelegen in het hart van het centrum, waardoor het 

vanuit alle posities binnen het centrum bereikbaar is (afbeelding 5.5). Gezien de winkelvloeroppervlakte 

van 500m2 en de positie van het pand, is het voor filiaal en grootwinkelbedrijven aantrekkelijk om zich 

hier te vestigen. Het is van belang om een publiekstrekker te realiseren in dit pand, zodat consumenten 

zich verplaatsen naar het hart van het centrum. De experts geven in het Delphi-onderzoek aan dat de 

verbinding tussen de horeca en detailhandel verbeterd dient te warden. 

• Leegstand 

0 Belangrijke toegangswegen 

• 'Bergstein mode' 

Afbeelding 5.5 : Belangrijke aandachtspunten Kerkrade-centrum (bron : Bewerkte afbeelding van locatus, 2010) 
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Het verbinden van de horeca met de detailhandel kan de steer binnen het centrum verbeteren en de 

doorstroom van horecabezoekers naar detailhandel bevorderen. Aangezien de stadsregio zich in de 

toekomst onder andere meer wilt gaan richten op toerisme, is het belangrijk om horeca met de 

detailhandel te verbinden. De experts geven echter wel aan dat detailhandel zich niet rond de markt dient 

te concentreren. Om de horeca en detailhandel beter met elkaar te verbinden is het herontwikkelen van 

de Theaterpassage noodzakelijk. 

Om een betere verbinding te krijgen tussen de horeca op de markt en de detailhandel, is het belangrijk 

dat de toegankelijkheid van de Theaterpassage verbeterd wordt. De huidige entrees van de 

Theaterpassage zijn gedateerd en nodigen de consument niet uit tot een bezoek. Het is tevens van belang 

dat het winkelcentrum inwendig verbeterd/ veranderd wordt. Momenteel beschikt de passage over veelal 

kleine winkelruimten, waarvan een groot deel leegstand is (afbeelding 5.6). Het herbestemmen/ 

herontwikkelen van de passage biedt mogelijkheden om potentiele horecaondernemingen en fil iaal

/grootwinkelbedrijven aan te trekken tot het winkelcentrum. 

Afbeelding 5.6: Entree en winkelpan.den Theaterpassage 

Het centrum van Kerkrade zal echter niet alleen door het verbeteren van de toegangswegen en het 

herbestemmen/ herontwikkelen van de Theaterpassage bestand zijn tegen de op handen zijnde 

demografische ontwikkelingen. Hoewel het nieuwe centrumplan te grootschalig is volgens de experts, is 

het centrum toe aan vernieuwing. Om het imago en de aantrekkelijkheid van het centrum te verbeteren, 

dient men gebruik te maken van de mogelijkheden die het centrum biedt. Een aantal ingrepen zijn 

noodzakelijk om het centrum weer aantrekkelijk te maken, namelijk (afbeelding 5.7) : 

• Het slopen van het C&A pand aan de markt; 

• Het herbestemmen/herontwikkelen van de Theaterpassage en de Niersprinkstraat; 

• Toevoegen van winkelvloeroppervlakte om een supermarkt te kunnen realiseren. 

Het herbestemmen/ herontwikkelen van de Theaterpassage omvat diverse ingrepen. Naast het 

verbeteren van de entrees dient de inwendige indeling verbeterd te worden. Het realiseren van Leisure 

aan de Marktzijde van het centrum kan de doorstroom van en naar de markt bevorderen, maar ook een 

toevoeging zijn voor het bezoek aan het theater. Naast het realiseren van Leisure, is het noodzakelijk dat 

er grote winkelruimten worden ontwikkeld welke bereikbaar zijn vanuit de Theaterpassage en de 

Niersprinkstraat. Een van deze panden kan ingevuld worden door de C&A waarvan het pand gesloopt zal 
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worden ten goede van het plan. Door de C&A een centrale ligging te geven, ontstaat er een loopstroom 

van consumenten uit diverse richtingen. Hoewel de experts het eens zijn dat het ontbreken van een 

supermarkt geen veroorzaker is voor de huidige negatieve situatie in het centrum, biedt het realiseren 

van een supermarkt diverse kansen. 

Nieuwbouw 

- Slopen C&A 

- Opwaarderen 

MARKT 

Afbeelding 5.7: Aanpak creeren compact centrum(bron : Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010) 

Door het ontwikkelen van een supermarkt in het oude V&D pand en aangebouwde winkelruimte, kunnen 

de loopstromen naar het centrum verbeterd worden. Door gebruik te maken van het verplaatsen van de 

C&A, dienen er slechts enkele filiaal-/ grootwinkelbedrijven en een supermarktketen aangetrokken te 

worden tot het nieuwe plangebied. Mede door de aangrenzende parkeergelegenheden wordt de 

toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het stadscentrum verbeterd. Het herontwikkelen van de 

Theaterpassage en de panden gelegen aan de Niersprinkstraat creeren een compact centrum waar 

publiekstrekkers zich kunnen huisvesten (afbeelding 5.8). 

- Plangebied § 
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Afbeelding 5.8: Loopstromen en invulling alternatief plan {bron: Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010) 
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Het alternatieve centrumplan biedt een positief toekomstperspectief voor het centrum van Kerkrade, 

maar brengt ook een aantal risico's met zich mee. De betrokken partijen in het plangebied dienen mee te 

werken om het plan te kunnen realiseren. Het verstrekken van vergoedingen kan eventuele obstakels 

verminderen, hoewel er altijd een risico zal bestaan dat partijen niet willen meewerken. Een ander risico 

is het verwerven van nieuwe partijen, zoals de supermarktketen en filiaal-/ grootwinkelbedrijven. Om 

draagvlak te creeren en het plan succesvol te maken dienen zowel een supermarktketen en filiaal 

/grootwinkelbedrijven aangetrokken te worden tot het centrum. Naast de risico's ten aanzien van het 

alternatieve plan, zijn er ook een aantal andere risico's die een rol kunnen spelen bij het verbeteren van 

het stadscentrum. Zo dient de gemeente de aanpak van het centrum te steunen. Het verstrekken van 

subsidies kan een bijdrage leveren aan de opwaardering van de slechte winkelpanden. 

Hoewel er diverse risico's bestaan, sluit het alternatieve plan goed aan bij de realiteit in tegenstelling tot 

het nieuwe centrumplan. Gezien de mogelijke kansen ten aanzien van het herontwikkelen van de 

Theaterpassage en de Niersprinkstraat biedt het plan de mogelijkheid om het centrum weer goed te 

kunnen laten functioneren. Het alternatieve plan voldoet aan de gestelde eisen van de experts om het 

centrum weer aantrekkelijk te maken. lndien het alternatieve plan wordt gerealiseerd, zal het imago van 

de stad verbeteren en daarmee een van de grootste problemen van de stad worden opgelost. 

5.3 Conclusie 

Het centrum van Kerkrade dient te veranderen om weer aantrekkelijk te worden voor de consument. 

Enerzijds kan dit gerealiseerd worden door de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan, anderzijds door 

de realisatie van een alternatief plan. Dit alternatieve plan heeft betrekking op het herbestemmen/ 

herontwikkelen van de Theaterpassage, Niersprinkstraat en leegstaande panden, alsmede het verbeteren 

van de toegankelijkheid en de uitstraling van de panden. Het uitvoeren van een actief 

centrummanagement is hierbij van groot belang. De samenwerking tussen zowel publieke als private 

partijen kan bijdragen aan een beter imago en concurrentiepositie. 

Het uitvoeren van het nieuwe centrumplan is echter een kostbare ingreep. Diverse partijen dienen 

aangetrokken te worden tot het nieuw centrum zonder dat er aan het bestaande centrum aandacht 

wordt besteed. De risico's worden daarom groter voor investeerders en het imago van de stad zal 

hierdoor niet verbeterd worden. Het alternatieve plan kent echter ook enkele risico's. Evenals het nieuwe 

centrumplan dienen er partijen aangetrokken te worden om het plan te kunnen realiseren. Naast het 

aantrekken van diverse partijen dient het plan gesteund te worden door de gemeente om draagvlak te 

creeren bij winkeleigenaren. 

lndien de gemeente en projectontwikkelaar kiezen voor het alternatieve plan, wordt het centrum 

aangepakt vanuit de basis. Daarnaast sluit het alternatieve plan, in tegenstelling tot het nieuwe 

centrumplan, wel aan bij de realiteit en wordt het centrum op de belangrijkste negatieve punten 

verbeterd. Zodoende wordt het imago en daarmee de draagkracht bij de consument verbeterd. 

Hoewel er uitgegaan wordt vanuit twee scenario's, zijn er diverse andere scenario's mogelijk. De 

haalbaarheid van eventuele andere plannen zullen samenhangen met de financiele haalbaarheid, 

uitvoerbaarheid en risico's die betrokken partijen durven te lopen. 
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6 Conclusies & Aanbevelingen 

Na het uitvoeren van de analyses en het Delphi-onderzoek dient er antwoord te worden gegeven op de 

onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken ten aanzien van het gehele 

onderzoeksproces. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor stappen die ondernomen dienen te 

worden om het centrum van Kerkrade weer goed te kunnen laten functioneren. 

6.1 Conclusies 

De conclusie dient antwoord te geven op de onderzoeksvraag binnen het onderzoek. 

"Met welke strategieen kan de detailhandel in Kerkrade-centrum in Stadsregio Parkstad Limburg 

inspelen op de op handen zijnde demografische ontwikkelingen?" 

Om tot mogelijke strategieen voor het centrum van Kerkrade te komen, is van belang de knelpunten te 

beschrijven, waardoor er oplossingen ontwikkeld kunnen worden voor de problematiek. 

Uit het onderzoek blijkt dat Kerkrade-centrum een slecht imago heeft en zich in een problematische 

situatie bevindt. Ondanks de negatieve ontwikkelingen beschikt de gemeente Kerkrade over voldoende 

consumentendraagvlak om de detailhandel in het centrum van consumenten te kunnen voorzien. Het is 

noodzakelijk om te investeren in de toekomst van het centrum om de consumenten in Kerkrade aan zich 

te kunnen binden. Om het centrum weer goed te kunnen laten functioneren is het volgens experts 

belangrijk om het imago te verbeteren. 

Naast een slecht imago beschikt het centrum over een benedenmaats detailhandelsaanbod en er is geen 

sprake van een compact stadscentrum. Het is van belang dater een compact centrum wordt gerealiseerd 

welke voldoet aan de vraag van de consument. Het realiseren van publiekstrekkers is een van de 

succesfactoren voor het realiseren van een compact centrum. De publiekstrekkers kunnen zowel in de 

vorm van detailhandel als toerisme gezocht worden. 

Hoewel de gemeente Kerkrade over voldoende draagvlak bezit, bestaat een groot deel van het centrum 

uit leegstand. De leegstand is een groot probleem in het centrum, wat tot een onaantrekkelijk straatbeeld 

leidt. Men kan concluderen dat het vestigingsklimaat hierdoor negatief wordt be'invloed. Het slechte 

vestigingsklimaat kan er mede voor zorgen dat er een lage mate van filialisering aanwezig is. Er is dus 

sprake van een sneeuwbaleffect, waarbij problemen zich opstapelen en negatieve gevolgen hebben op 

het imago en ontwikkelingen van het centrum. Het is dus van belang dat men investeert in 

oplossingsmogelijkheden voor leegstaande panden. Oplossingen voor leegstand kunnen gezocht worden 

in de culturele sector of dienstverlenende sector, welke aanluit bij de toenemende bevolkingsgroep 

ouderen. Naast het herbestemmen van leegstaande panden is het ook mogelijk om deze te 
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herontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de Theaterpassage. De passage biedt diverse 

mogelijkheden om de structuur van het centrum te veranderen en de aansluiting van detailhandel naar de 

horeca te verbeteren. 

Ondanks de negatieve ontwikkelingen in het centrum laten de koopstromen voor de gehele gemeente 

Kerkrade een relatief normaal beeld te zien. Men kan vraagtekens zetten in hoeverre deze waardes 

gelden voor het centrum van Kerkrade. De positieve koopstromen zullen veelal afkomstig zijn van andere 

detailhandelslocaties binnen de gemeente zoals de RodaBoulevard, een grootschalige 

detailhandelslocatie binnen de gemeentegrens van Kerkrade. Mede door het groot aantal Duitse 

inwoners kunnen de koopstromen ter discussie gesteld worden. 

Kerkrade beschikt het over een groot aantal inwoners met een laag inkomen. Hierdoor zal het 

bestedingsniveau lager zijn dan het landelijk gemiddelde. De huidige economische recessie zal tevens een 

negatieve bijdrage leveren aan de uitgaven van de consument. Gezien het bestedingsniveau van de 

consumenten binnen de gemeente is het belangrijk om rekening te houden met deze doelgroep. 

De bevolking zal de komende jaren dalen en krijgt te maken met een hoge mate van vergrijzing en 

ontgroening. Men kan vaststellen dat deze ontwikkelingen ook invloed zullen hebben op de detailhandel 

in Kerkrade-centrum. Door de toename vergrijzing en ontgroening is het noodzakelijk om inzichtelijk te 

krijgen welke veranderingen er zich voordoen bij een toename van deze doelgroepen. In een later 

stadium zal men te maken krijgen met een daling van het aantal huishoudens. Hoewel deze daling niet 

direct invloed heeft op de korte termijn, dient men dit wel in acht te nemen bij het ontwikkelen van lange 

termijn ingrepen. 

De functie en de structuur van Kerkrade-centrum dienen te veranderen om het centrum weer 

aantrekkelijk te maken. Om het centrum weer goed te laten functioneren, is volgens experts, de realisatie 

van het nieuwe centrumplan noodzakelijk. Het plan is echter te grootschalig en heeft momenteel 

onvoldoende draagvlak om uitgevoerd te worden. 

Om het centrum van Kerkrade bestand te maken tegen de op handen zijnde demografische 

ontwikkelingen, is de uitvoering van het alternatieve plan van essentieel belang. Hierbij wordt het 

centrum vanuit de basis aangepakt. Het alternatieve plan omvat het herbestemmen/ herontwikkelen van 

de Theaterpassage, Niersprinkstraat en leegstaande panden, alsmede het verbeteren van de 

toegankelijkheid en de uitstraling van de panden. Daarnaast bieden de leegstaande panden 

ontwikkelingsmogelijkheden om in te spelen op de vergrijzing en de realisatie van publiekstrekkers voor 

de regio. Het alternatieve plan sluit beter aan bij de realiteit dan het nieuwe centrumplan, de kans op 

succes wordt hierdoor vergroot en biedt daarmee ook een positieve toekomst voor Kerkrade-centrum. 

Uit bovenstaande strategieen blijkt dat het alternatieve plan noodzakelijk is om het centrum bestand te 

maken tegen de op handen zijnde demografische ontwikkelingen. De doelstelling van het onderzoek is 

daarmee bereikt. 
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6.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de analysen en de antwoorden van de experts worden de volgende aanbevelingen 

gedaan. 

• De gemeente Kerkrade dient de problematiek ten aanzien van het centrum te onderkennen. Het 

initiatief tot verbetering van het centrum dient te komen van de gemeente, dit kan in 

samenwerking met andere partijen zoals een projectontwikkelaar. De gemeente dient in 

samenwerking met een projectontwikkelaar tot een centrumplan te komen, welke voldoet aan 

de eisen van de consument en de gemeente. Er dient tevens een actief centrummanagement 

uitgevoerd te worden om de kwaliteit binnen het centrum te waarborgen. Momenteel worden 

de taken verschoven naar andere partijen, waardoor er weinig inspraak is door de gemeente bij 

het ontwikkelen van nieuwe plannen. Met andere woorden, de gemeente dient op de voorgrond 

te treden om het centrum te redden uit de neerwaartse spiraal. 

• Er zijn een aantal knelpunten te erkennen ten opzichte van concurrentie. Zo heerst er 

concurrentie tussen de gemeenten in Stadsregio Parkstad Limburg, welke de positie van 

Kerkrade niet ten goede komt. Gezien de grensligging heeft Kerkrade ook te maken met 

concurrentie vanuit het buitenland, welke de huidige situatie negatief be'invloed. Het realiseren 

van toeristische trekpleisters kan van belang zijn voor het creeren van nieuwe kansen voor de 

regio, de gemeente en het stadscentrum. Een regionaal beleid ten aanzien van toeristische 

trekpleisters kan zorgen voor een betere samenwerking tussen de Parkstad gemeenten en een 

sterkere concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. 

Het realiseren van de nieuwe 'Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg' is een goede 

aanzet tot verbetering van de regionale detailhandelstructuur. Er dient echter ook rekening 

gehouden te worden met ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. De communicatie en 

samenwerking op regionaal en gemeentelijk niveau dienen daarom versterkt te worden. Ten 

aanzien van vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken hoe de samenwerking 

tussen de gemeente Kerkrade en Stadsregio Parkstad Limburg verbeterd kan worden. 

Samenwerking tussen beide partijen kan tot nieuwe kansen voor de gemeente en de Stadsregio 

leiden. 

• Het imago van Kerkrade-centrum dient verbeterd te worden. Imago is echter een vrij algemeen 

begrip. Het is van belang om te onderzoeken wat imago verbetering inhoudt voor het centrum 

van Kerkrade. Aan de hand hiervan kunnen doelgerichte oplossingen gecreeerd worden om het 

imago van het centrum te verbeteren. Kerkrade dient, naast het ontwikkelen van een beter 

imago, te werken aan een onderscheidend vermogen ten aanzien van andere gemeenten in de 

regio. In samenspraak met de Stadsregio dient de gemeente Kerkrade zich te ontwikkelen tot 

bijvoorbeeld toeristische gemeente om zijn positie te verbeteren. 
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• Het nieuwe centrumplan dient niet gerealiseerd te worden, omdat het te grootschalig is voor het 

centrum van Kerkrade. Daarnaast wordt er te weinig aandacht besteed aan een oplossing voor 

bestaande problemen in het centrum, zoals leegstand. Er dient op een andere wijze te 

ge"investeerd te worden in het centrum van Kerkrade. De basis dient te liggen bij het aanpakken 

van leegstaande en slecht onderhouden panden en niet bij het creeren van meer 

winkelvloeroppervlakte. 

• Vergrijzing en ontgroening zijn aan de orde in de gemeente Kerkrade. lnspelen op de 

toekomstige doelgroep is belangrijk om het centrum goed te kunnen laten functioneren. Hoewel 

men tracht de ontgroening tegen te gaan, kan men beter het probleem onderkennen en zich 

richten op de oudere doelgroep. Dit betekent niet dat het centrum zich enkel dient te richten op 

ouderen, maar het bevorderen van voorzieningen voor ouderen is zeker aan de orde. Het 

invullen van leegstaande panden biedt diverse opties om voorzieningen voor ouderen te 

realiseren. Zo kan Kerkrade als 'proeftuin' fungeren voor het realiseren van diensten of 

hulpverlenende instanties voor ouderen. Hierbij kan men denken aan trefpunten waar diverse 

activiteiten voor ouderen worden georganiseerd of informele zorg in de vorm van persoonlijke 

ondersteuning. Een andere invulling is de realisatie van een zorgboulevard waar 

zorggerelateerde producten en diensten, zoals een kapper, apotheek, hoorcentrum, voetzorg- en 

kousenspecialist worden aangeboden aan de consument. 
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(BL) Bijlagen 

1 Retail Stadsregio Parkstad Limburg 

Sturlngskanrt Parkstad Limburg. 

thema; Retail 
Bron : Bewerkte afbeelding van Stadsregio Parkstad Limburg, 2010 
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3 Centrum gemeente Kerkrade 

Bron: Locatus 

Bron: Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010 
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4 Segmentatie Kerkrade-centrum 

Bron: Locatus 

Bron : Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010 
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5 Leegstand Kerkrade-centrum 

Bron : Bewerkte afbeelding van Locatus, 2010 
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6 Passantenklasse Kerkrade-centrum 

Bron: Locatus 

Bron : Bewerkte afbeelding van locatus, 2010 
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7 Koopstromen Stadsregio Parkstad Limburg per gemeente 

Koopstromen dagellJkse artikelen Stadsreglo Parkstad Limburg 
Gemeente Toevl oel Ii ng Koopkrachtbi ndl ng Afvloeilng blnnen Afvloellng buiten 

uit regio regio regio 

Heerlen 18% 90% 7% 3% 

Kerkrade 13% 80% 13% 7% 

Landgraaf 11% 77% 16% 7% 

Bruns sum 24% 87% 10% 2% 

Nuth 20% 76% 16% 8% 

Onderba nken 11% 26% 62% 12% 

Simpelveld 3% 49% 43% 8% 

Voerendaal 4% 59% 36% 5% 

Bron: BRO (2010), Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg, Concept eindrappart, Boxtel : BRO, 9 juli 2010. 

Koopstromen nlet-d•ellikse artlkelen Stadsreglo Parkstad Limburg 
Gemeente Toevl oel Ii ng Koopkrachtbl ndl ng Afvloellng blnnen Afvloellng buiten 

uit regio regio regio 

Heerlen 52% 81% 12% 7% 

Kerkrade 41% 43% 43% 14% 

Landgraaf 20% 28% 62% 10% 

Brunssum 39% 40% 50% 11% 

Nuth 44% 14% 60% 26% 

Onderbanken 11% 6% 74% 20% 

Simpelveld 18% 7% 78% 15% 

Voerendaal 14% 10% 77% 13% 

Bron : BRO (2010), Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg, Concept eindrapport, Boxtel: BRO, 9 juli 2010. 
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8 Centrumplan Kerkrade Centrum 

theatftl' 

Bron: Metroprop, 2010 

S.J.E. Lennertz 

.. -.. -"" ~41 
f'11• 

.. ... 
~ 

Afstudeerproject (7UU37) 

80 



TU/e: REM&D 

Niveau -3 
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Niveau 1 

Hotel en woningen (Bron: Bewerkte afbeelding van Metroprop, 2010) 

Niveau 2 

Hotel en woningen (Bron : Bewerkte afbeelding van Metroprop, 2010) 

S.J.E. Lennertz 83 



TU/e: REM&D 
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Bron: Bewerkte afbeelding van Metroprop, 2010 
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9 LeisureRing Stadsregio Parkstad Limburg 
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10 Vragenlijst Delphi-onderzoek 

Delphi onderzoek 
Wat Is uw functle en professle? 

~ 

..:J 

1. Wat veroorzaakt volgens u de huidige negatieve situatie van Kerkrade-centrum? 

Helemaa l Helemaal 
Oneens Neutraal Eens 

oneens eens 

Dalende bevolking wat 

le1dt tot r r r r r 
draagkrachtverm indering 

Toename van vergrijzing r r r r r 
Economische recessie r r r r r 

Concurrentie bin nen 
(- r r r r 

gemeente 

Concurrentie tussen 

gemeenten in Stadsregio r r r r r 
Parkstad Limburg 

Concurrent1e buitenland r r r r r 
Ontbreken van een c- r r r r 

compact stadscentrum 

Slecht imago r r r r r 
Matige uitstraling van de r r r r r 

panden 

Gebrek aan 

supennarkcen in hec (- r r r 
centrum 

Gebrek aan bekende 

fi lialen en r r r r r 
grootw1nkelbedrijven 

Gebrek aan r r 
publiekscrekkers 

r r r 

Slecl1te bereikbaarheid r r r r· r 
Hoge huurprijzen r r r r r 

Verhuizing/ve rplaatsing r r r r r 

Anders namelijk, 

Ind/en er oorzaken ontbreken in vrilag 1, kunt u hier uw eigen visie roevoegen. 
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Welke oorzaken van vraag 1 hebben volgens u de grootste lnvloed op het centrum van Kerkrade? 
Srel uw eigen top S samen 

E:.I 

2. Hoe kan het centrum van Kerkrade versterkt worden om bestand te zijn tegen de toekomstige 

demograflsche ontwlkkellngen? 

Helemaal 
Neutraal 

Helemaal 
Oneens Eens 

oneens eens 

Schaalvergroting, uitbreiden r r r r r 
centrum 

Schaalverkleining, naar r r r r r 
bijvoorbeeld wijkcen trum 

Transformeren van 

detai lha ndelscentrum naar r r 
toeristisch centrum 

Creeren van een compact r r r r r 
stadscentrum 

Rea liseren van r r r r r 
publiekstrekkers 

Herbestemmen/ontwikkelen r r r r r 
leegstaande panden 

Verbeteren bereikbaarheid r r r r r 
Herontwikkelen r r r r r 
Theaterpassage 

Imago verbetering r r r r r 
Meer woningen toevoegen r (- r r r 

aan het centrum 

Verbeteren van het r r r r r 
woonklimaat in het centrum 

Anders namelijk, 
Indien er oorzaken ontbreken in vraag 2, kum u hier uw eigen visie toevoegen. 
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Welke maatregelen van vraag 2 hebben volgens u de grootste lnvloed op het centrum van Kerkrade? 
Ste/ uw eigen top 5 samen 

.::J 

3. Er volgen nu een aantal stellingen over het Kerkrade-centrum. 
Wilt u voor ieder van deze stellingen aangeven in hoeverre u /Jet er mee eens dan we! oneens 

bem. 

Helemaal 
Neutraal 

Helemaal 
One ens Eens 

oneens eens 

De functie van het 

centrum van Kerkrade 

moet veranderen om r r r r r 
weer aantrekkelijk te 

word en. 

Kerkrade-centrum moet 

een stadscentrum 

blijven en niet een r r r r 
ondersteunend 

centrum van Heerlen. 

Het centrum van 

Kerkrade moet zich r r r r 
meer gaan rich ten op 

ouderen. 

Kerkrade-centrum moet 

de concurrentie 

aangaan met andere r r r r r 
gemeenten van 

Stadsregio Parkstad 

Limburg. 

Kerkrade-centrum moet 

de concurrentie r r r r r 
aangaan met de 

Euregio. 

Aan de hu1dige 

structuur van het 
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centrum dient men r r 
niets te veranderen. 

Het nieuwe 

centrumplan is een 

voorwaarde om het r r 
centrum weer goed te 

la ten funclioneren. 

Filiaal en grootbedrijven 

moeten aangetrokken 

worden om her 
(' r 

centrum weer goed te 

kunnen laten 

funct ioneren. 

De detailhandel moet 

zich meer rond de (- r 
markt concentreren. 

De verbinding tussen 

detailhandel en horeca 

dient verbeterd te 

word en. 

De roegankelijkheid van 

het centrum moet (' r r 
verbeterd warden. 

Welk rapportcljfer tussen 1 en 1 O geeft u aan het centrum van Kerkrade? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

r r r r r r r r r r 
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11 Terugkoppeling le ronde Delphi-onderzoek 

Eerste resultaten Delphi-onderzoek 

Uit de analyse van de eerste vragenronde blijkt dat het slechte imago, de bevolkingsdaling en het gebrek 

aan publiekstrekkers volgens de deelnemers de voornaamste veroorzakers zijn voor de huidige 

problematiek in het centrum van Kerkrade. De bereikbaarheid van het centrum is volgens het merendeel 

van de deelnemers geen reden voor de huidige negatieve situatie van het centrum. De meningen ten 

aanzien van schaalvergroting zijn verdeeld, hoewel men het wel eens is dat er geen schaalverkleining 

toegepast dient te worden. Alie deelnemers zijn het eens dat imagoverbetering noodzakelijk is om het 

centrum bestand te maken tegen de toekomstige demografische ontwikkelingen. Men is het over het 

algemeen ook eens dat het creeren van een compact centrum, herbestemmen van leegstaande panden, 

het realiseren van publiekstrekker en het herontwikkelen van de Theaterpassage belangrijk is. Het 

transformeren van detailhandelscentrum naar toeristisch centrum wordt over het algemeen niet als 

positieve oplossing gezien. Kenmerkend bij de stellingen is dat de deelnemers over het algemeen vinden 

dat de verbinding tussen de detailhandel en horeca verbeterd dient te worden, maar dat de detailhandel 

zich niet meer rond de markt moet concentreren. Uit de stellingen blijkt ook dat men vindt dat de huidige 

structuur en functie van het centrum dient te veranderen. Tot slot komt de waardering van het centrum 

gemiddeld uit op een 4.8. 

Afwijkende uitkomsten Delphi-onderzoek 

1. Wat veroorzaakt volqens u de huidiqe neqatieve situatie van Kerkrade-centrum? 

Toename van vergrijzing 

Omdat de vraagstelling betrekking heeft op het ontstaan van de huidige situatie van Kerkrade-centrum 

wordt gekeken naar cijfers van voorgaande jaren. Uit cijfers van 2005-2008 blijkt dat Kerkrade in sterke 

mate te maken heeft met vergrijzing. Afbeelding bl laat zien dat de bevolking van Kerkrade in de periode 

tussen 2005-2008 grotendeels bestond uit ouderen. 

Concurrentie binnen gemeente 

Gezien de afstanden en functies van de andere winkelgebieden binnen de gemeente Kerkrade kan men 

ter discussie stellen of concurrentie binnen de gemeente ter sprake is. 

Concurrentie buitenland 

Uit cijfers van de gehele gemeente Kerkrade blijkt dat 80% van de bestedingen aan dagelijkse artikelen 

binnen de gemeente terecht komt, de niet-dagelijkse artikelen behouden 43% van de bestedingen binnen 

de gemeente. 7% van de consumenten van dagelijkse artikelen vloeit af buiten de regio, de niet-dagelijkse 

artikelen laten daarentegen een afvloeiing zien van 14% (bron: BRO 2010). Men moet echter niet uit het 

oog verliezen dat Kerkrade ook consumenten trekt uit het buitenland, wat toevloeiing met zich 

meebrengt. 
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Parkstad-Limburg [inwoners], 2005-2008 - Gemeente: Kerkrade 
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inwoners 

Afbeelding bl: Bevolking Kerkrade 2005-2008 (bron: Gemeentelijke Basisadministratie) 

Gebrek aan supermarkten in het centrum 

D 2005 

• 2006 

D 2001 

• 2008 

Er zijn geen supermarkten gevestigd in het centrum van Kerkrade. Wei bevinden zich in een straal van 

circa 500m vier supermarkten rondom het centrum, te weten: Lidl, ClOOO, Jan Linders en Albert Heijn. 

2. Hoe kan het centrum van Kerkrade versterkt warden om bestand te zijn teqen de toekomstiqe 

demoqrafische ontwikkelinqen? 

Schaalvergroting, uitbreiden centrum 

Tabel bl laat zien dat het centrum van Kerkrade een beperkt detailhandelsaanbod heeft ten opzichte van 

vergelijkbare steden in Nederland. Desondanks kent het centrum een hoge mate van leegstand {5.944m2 

winkelvloeroppervlakte). 

Omvangwlnkelaanbod KerkradKentrum en vergelljkbare plaatsen 
Kerkrade-centrum Vergelijkbare steden 

30.000-50.000 50.000-100.000 
aantal m2 wvo aantal m2 wvo aantal m 2 wvo 

Dagelijkse artikelen 18 4.324 28 5.480 41 6.990 
Niet-dagelijkse artikelen 73 10.552 127 24.065 215 41.710 

Tota al 91 14.876 155 29.545 256 48.700 

label bl: Winkelaanbod Kerkrade-centrum (Bron: Locatus 2010, Retailhandboek 2007) 
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3. Er volqen nu een aanta/ stel/inqen over het Kerkrade-centrum. 

Het centrum van Kerkrade moet zich meer gaan richten op ouderen. 

Gezien de beperkte mate van het detailhandelsaanbod en de bevolkingsprognose (meer ouderen, minder 

jongeren) kan men ervoor kiezen om zich meer te gaan richten op ouderen. Men moet echter niet uit het 

oog verliezen dat dit gevolgen heeft voor het binden van jongeren consumenten. 

Kerkrade-centrum moet de concurrentie aangaan met andere gemeenten van Stadsregio Parkstad 

Limburg. 

Het centrum ven Kerkrade heeft net als de centra van Brunssum en Landgraaf de functie van 

ondersteunend centrum. Deze centra zijn ondersteunend aan het centrum van Heerlen welke het 

hoofdwinkelcentrum vormt van Stadsregio Parkstad Limburg. Als men kiest voor concurrentie met andere 

gemeenten binnen Stadsregio Parkstad Limburg, kiest men dus niet voor samenwerking binnen de 

Parkstad gemeenten. 

Het nieuwe centrumplan is een voorwaarde om het centrum weer goed te laten functioneren. 

Het te realiseren plan omvat circa 8.000m2 nieuwbouw van winkelvloeroppervlakte, waarvan 5. 700m2 

winkelvloeroppervlakte wordt toegevoegd aan het huidige aanbod. Tevens wordt er een supermarkt, 

hotel, zalencomplex, appartementencomplex, fitnessruimte en parkeergarage gerealiseerd. Het nieuwe 

centrum is bereikbaar vanaf de Rodahal/Europaplein maar ook vanuit de in de kelder gelegen 

parkeergarage. Vanuit het winkelgebied is het nieuwe plangebied te bereiken via de Theaterpassage en 

Orlandopassage, dit moet zorgen voor een verbinding tussen de bestaande en nieuwe detailhandel. 
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