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SAMENVATTING 

De afgelopen jaren zijn gemeenten op verschillende manieren geconfronteerd met de 
economische crisis en de veranderende demografische context. De effecten van de 
economische crisis zorgen ervoor dat bezuinigingen noodzakelijk zijn om de gemeentelijke 
financiën op orde te houden. Daarnaast stijgt de druk op gemeenten door de beperking van de 
rol van woningcorporaties door de Rijksoverheid. Ondanks dat de Nederlandse 
bevolkingsomvang de komende jaren nog zal toenemen, lopen sommige regio’s voor op de 
landelijke ontwikkelingen en worden zij al met een structurele bevolkingsdaling 
geconfronteerd. Deze regio’s worden ook wel krimpregio’s genoemd. In tijden van 
bezuinigingen en toenemende druk op gemeenten zijn gegronde financiële en beleidsmatige 
overwegingen noodzakelijk om de leefbaarheid binnen een gemeente in stand te houden. Deze 
overwegingen hebben onder andere betrekking op maatschappelijke voorzieningen. 
 
In dit onderzoek wordt gekeken hoe beslissingen en aansturing van maatschappelijke 
voorzieningen bij toepassing van regionalisering en concentratie door gemeenten in 
krimpende regio’s beter afgewogen kunnen worden. Regionalisering en concentratie zijn 
manieren om maatschappelijke voorzieningen in stand te houden. In dit onderzoek worden 
regionalisering en concentratie daarom gezien als maatregelen en als kenmerken van 
maatschappelijke voorzieningen. Dit heeft geleid tot een onderzoeksmodel (zie figuur 0.1 op 
de volgende pagina) en de volgende probleemstellingen:  
 

 

1. In welke mate en hoe kunnen regionalisering en concentratie van maatschappelijke 

voorzieningen de leefbaarheid in krimpregio’s op peil houden? 

2. Welke beleidsstrategieën kunnen gemeenten in krimpregio’s volgen ten aanzien van 

regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen en de 

leefbaarheid? 
 

 
Om antwoord te geven op deze probleemstelling zijn de volgende inhoudelijke deelvragen  
(1 en 2) beschrijvende deelvragen (3 tot en met 7) en exploratieve deelvragen (8 tot en met 
13) opgesteld: 
1. Welke krimpregio’s en maatschappelijke voorzieningen zijn relevant voor dit onderzoek? 

a. Welke kenmerken spelen een rol bij deze maatschappelijke voorzieningen? 

2. Wat houdt regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen in? 

3. Hoe is het gesteld met de bevolkingsafname in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad 

Limburg in het bijzonder? 

4. Hoe is het gesteld met de financiële middelen van gemeenten in krimpregio’s en de 

stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

5. Hoe is het gesteld met het aanbod maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s en de 

stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

6. Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg 

in het bijzonder? 

7. Welke maatschappelijke voorzieningen zijn reeds geregionaliseerd of geconcentreerd in 

krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

8. Wat is de invloed van bevolkingsafname op de financiële middelen in krimpregio’s en de 

stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

9. Wat is de invloed van bevolkingsafname op het aanbod maatschappelijke voorzieningen in 

krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 
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10. Wat is het gevolg van een vermindering van financiële middelen van gemeenten op het 

aanbod maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad 

Limburg in het bijzonder? 

11. Wat is de rol van woningcorporaties ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen in 

krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

12. Wat is het gevolg van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen voor de 

leefbaarheid in krimpregio’s, de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

13. Wat is de invloed van regionalisering en concentratie op maatschappelijke voorzieningen 

en daarmee op de leefbaarheid in krimpregio’s, de stadsregio Parkstad Limburg in het 

bijzonder? 

Figuur 0.1 Schematische weergave model 
 
Bovenstaande deelvragen worden beantwoord door gebruik te maken van de dataver-
zamelingstechnieken literatuurstudie en interviews. Met behulp van deze dataverzamelings-
technieken wordt inzicht verkregen in de effecten van variabelen op maatschappelijke 
voorzieningen en de leefbaarheid. Om regionalisering en concentratie van maatschappelijke 
voorzieningen te onderzoeken is dit onderzoek toegespitst op de stadsregio Parkstad Limburg, 
een regio die al jaren te maken heeft met bevolkingskrimp en waar reeds een aantal 
maatschappelijke voorzieningen zijn geregionaliseerd en geconcentreerd. 
 
Om de geformuleerde deelvragen te kunnen beantwoorden zijn half gestructureerde 
interviews afgenomen met de volgende doelgroepen: (beleids)medewerkers van gemeenten in 
de stadsregio Parkstad Limburg, woningcorporaties actief in de stadsregio Parkstad Limburg, 
onderzoekers van leefbaarheid en representanten van geconcentreerde maatschappelijke 
voorzieningen in de stadsregio Parkstad Limburg.  

Inhoudelijke en beschrijvende deelvragen (1 tot en met 7) 

Een groot deel van de gemeenten in Nederland krijgt de komende decennia te maken met een 
afname van de bevolking. Op dit moment hebben zeven regio’s te maken met demografische 
krimp. Deze regio’s worden ook wel eerste generatie krimpregio’s genoemd en bevinden zich 
in Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. De regio Zuid-Limburg werd 
als eerste geconfronteerd met demografisch krimp, namelijk sinds 1998. De bevolkingskrimp 
vindt voornamelijk plaats in de stadsregio Parkstad Limburg. In de stadsregio Parkstad 
Limburg wordt in de periode 2009 tot 2040 een bevolkingskrimp verwacht van ruim 15 
procent. De regio Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen hebben beiden sinds 2003 te 
maken met krimp. De demografische krimp is omvangrijker in de eerste generatie krimp-
regio’s dan elders in Nederland. De tweede generatie krimpregio’s (of anticipeerregio’s) staan 
aan de vooravond van demografische krimp. De tweede generatie krimpregio’s (of 
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anticipeerregio’s) staan aan de vooravond van demografische krimp. De tweede generatie 
krimpregio’s bestaat uit Noordwest Friesland, Noordoost Friesland, Oost-Drenthe, 
Achterhoek, Twente, Kop van Noord-Holland, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, 
Schouwen-Duivenland, Groene Hart Zuid-Holland (Krimpernerwaard, Vijfheerenland en 
Rijnstreek), West-Brabant, Noord-Limburg en Midden-Limburg. Vanuit de Rijksoverheid en 
provincies zijn de afgelopen jaren verschillende financiële bijdragen beschikbaar gesteld voor 
regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling. Deze bijdragen zijn eenmalig en dienen 
ervoor om de krimpgebieden tijdelijk te ondersteunen zodat zij zelfstandig hun verantwoorde-
lijkheid voor het oplossen van krimp gerelateerde knelpunten konden oppakken.  
 
In stadsregio Parkstad Limburg zijn de afgelopen jaren, onder invloed van de demografische 
ontwikkelingen, maatschappelijke voorzieningen veelal geconcentreerd door middel van de 
concepten Brede School en Brede Maatschappelijke Voorziening. Op lokaal niveau zijn door 
toepassing van deze concepten maatschappelijke voorzieningen verdwenen. Het gaat hierbij 
voornamelijk om het verdwijnen van basisscholen en binnensportlocaties. Daarnaast wordt er 
in de regio Zuid- Limburg gebruik gemaakt van regionale uitvoering van taken met 
betrekking tot de realisatie en instandhouding van maatschappelijke voorzieningen. De 
bereidheid om bepaalde voorzieningen gezamenlijk in stand te houden of te concentreren 
wordt tussen gemeenten afgestemd. Daarbij is in verschillende gemeenten (Heerlen, 
Kerkrade, Onderbanken en Voerendaal) een overcapaciteit aan (buiten)sportvoorzieningen 
geconstateerd en is een aantal van deze voorzieningen op verschillende plaatsen verdwenen. 
Met een overcapaciteit van maatschappelijke voorzieningen wordt de situatie bedoeld waarin 
het gewenste aanbod kleiner is dan het beschikbare aanbod maatschappelijke voorzieningen. 
Verder is er in een aantal gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg sprake van een 
ondercapaciteit van maatschappelijke voorzieningen in de categorie welzijn. Met een 
ondercapaciteit van maatschappelijke voorzieningen wordt de situatie bedoeld waarin het 
gewenste aanbod groter is dan het beschikbare aanbod maatschappelijke voorzieningen. In 
zeven van de acht gemeenten in de stadsregio is over het algemeen sprake van een afname 
van het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen aangeboden worden. Deze 
afname vindt voornamelijk plaats bij de maatschappelijke voorzieningen: basisscholen, 
binnensportlocaties, buitensportlocaties, eerstelijnszorg-praktijken en kinderopvanglocaties. 
Maatschappelijke voorzieningen worden in dit onderzoek ingedeeld in de categorieën 
onderwijs, cultuur, recreatie en welzijn. Hierbij wordt gekeken naar de volgende 
maatschappelijke voorzieningen:  

- in de categorie onderwijs: basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin;  
- in de categorie cultuur: openbare bibliotheek, bioscopen en theaters;  
- in de categorie recreatie: binnensportlocaties, buitensportlocaties, parken en openbare 

speelplekken; 
- in de categorie welzijn: eerstelijnszorg praktijken, tweedelijnszorg praktijken, 

verzorgings- en verpleeghuizen, kinderopvanglocaties, buurthuis / gemeenschapshuis, 
jongerenaccommodaties, Wmo-informatievoorziening en Wmo-loket.  

 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de definitie voor leefbaarheid opgesteld door de 
onderzoeksbureaus RIGO Research en Advies BV en Stichting Atlas voor Gemeenten (2008), 
namelijk: ‘Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en 
behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Er wordt voor dit onderzoek gebruik 
gemaakt van de Leefbaarometer, een instrument ontwikkeld door de onderzoeksbureaus 
RIGO Research en Advies BV en Stichting Atlas voor Gemeenten om de leefbaarheidssituatie 
van Nederlandse woongebieden in beeld gebracht. De Leefbaarometer bepaalt de leefbaarheid 
in buurten en wijken door gebruik te maken van een aantal dimensies en indicatoren. De 
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scores van de indicatoren geven tezamen de leefbaarheidscore weer. Het begrip leefbaarheid 
wordt in de context van dit onderzoek toegelicht aan de hand van vier dimensies, namelijk 
voorzieningen, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid. De tevredenheid 
over deze dimensies wordt beoordeeld aan de hand van de tevredenheid over bijbehorende 
factoren of indicatoren, zoals weergegeven in figuur 0.2. 

 
Figuur 0.2 Factoren en dimensies leefbaarheid 
 
De huidige leefbaarheidssituatie in krimpregio’s in het algemeen wordt door de Leefbaaro-
meter gemiddeld positiever beoordeeld dan in de rest van Nederland. Bewoners in 
krimpgebieden beoordelen de dimensies veiligheid en bevolkingssamenstelling gunstiger dan 
bewoners in de rest van Nederland. Vanaf 2002 is er echter sprake van een ongunstige 
ontwikkeling van de leefbaarheid in krimpgebieden ten opzichte van de rest van Nederland, 
door een afname van het aandeel hogere inkomensgroepen en een toename van de 
werkloosheid. Vanwege de relatief hoge werkloosheid, een klein aandeel hogere inkomens-
groepen en een groot aandeel minimuminkomens steekt de ontwikkeling van de leefbaarheid 
in krimpgebieden met sterke krimp ongunstig af ten opzichte van Nederland. In de stadsregio 
Parkstad Limburg hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld (deels) 
te maken met sterke krimp. De factor werkloosheid verklaart verder het verschil in de 
leefbaarheidscore van stedelijke en niet-stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden is een 
relatief hogere werkloosheid dan in het niet-stedelijke gebied, waardoor de leefbaarheid 
ongunstiger wordt beoordeeld in het stedelijke gebied. In de Leefbaarometer is de bijdrage 
van de deelscore van de dimensie voorzieningen aan de totaalscore laag en worden er weinig 
voorzieningen meegenomen bij de beoordeling van de leefbaarheidscore. Indien er naar meer 
voorzieningen gekeken zou worden, zoals naar voorzieningen in de categorieën onderwijs, 
cultuur, recreatie en welzijn dan zou de bijdrage van de score op de dimensie voorzieningen 
waarschijnlijk hoger zijn. 

Exploratieve deelvragen ( 8 tot en met 13) 

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de bevolkingsdaling bij gelijkblijvend beleid 
zorgt voor een structurele stijging van de uitgaven van gemeenten. Dit komt door de stijging 
van de kosten voor voorzieningen, daling van de inkomsten (door het wegvallen van de 
krimpmaatstaaf, afname van het aantal inwoners en de te verwachte loon- en productiviteits-
ontwikkeling) en doorverwerking van de bezuinigingen van de Rijksoverheid. De forse 
structurele stijging van de kosten voor voorzieningen wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
uitgaven aan voorzieningen in de categorie welzijn. De rekenkamercommissies van de 
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stadsregio Parkstad Limburg concluderen dat bevolkingskrimp een extra kostenfactor is voor 
de gemeentefinanciën.  
 
Structurele bevolkingsdaling heeft een negatieve invloed op het beleidsdomein 
maatschappelijke voorzieningen. Door de terugloop van inwoners daalt de vraag naar 
voorzieningen en is de instandhouding van maatschappelijke voorzieningen niet altijd meer 
mogelijk. Hierdoor kunnen voorzieningen verdwijnen uit wijken, stadsdelen of gemeenten en 
dit zorgt voor een afname van de bereikbaarheid. In de gemeenten in de stadsregio Parkstad 
Limburg, met uitzondering van de gemeente Nuth, is over het algemeen sprake van een 
afname van het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen aangeboden worden. Uit 
onderzoek naar de ontwikkelingen in stadsregio Parkstad Limburg blijkt dat een afname van 
het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen worden aangeboden voornamelijk 
plaats vindt bij de voorzieningen: basisscholen, binnensportlocaties, buitensportlocaties, 
eerstelijnszorgpraktijken en kinderopvanglocaties. In de stadsregio Parkstad Limburg wordt 
door concentratie van voorzieningen een kwaliteitsverbetering bewerkstelligd en wordt 
getracht het aanbod van voorzieningen in stand te kunnen houden.  
 
Uit de afgenomen interviews blijkt dat verminderende financiële middelen een oorzaak is 
voor afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen. De verwachting is dat op de 
lange termijn meer taken gedecentraliseerd zullen worden vanuit de Rijksoverheid naar 
gemeenten. Hierdoor zullen gemeenten meer dienen te bezuinigen op maatschappelijke 
voorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat het aanbod maatschappelijke voorzieningen in 
gemeenten verder zal afnemen.  
 
De rol van woningcorporaties ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen en de 
leefbaarheid is op dit moment onduidelijk vanwege de veranderende regelgeving en 
bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Wijzigingen in het beleid door de Rijksoverheid 
hebben een terugloop van inkomsten van woningcorporaties tot gevolg, waardoor de 
ontwikkeling en realisatie van maatschappelijke voorzieningen vaak niet meer mogelijk zal 
zijn. In de stadsregio Parkstad Limburg heeft dit tot gevolg dat een woningcorporatie de 
geplande ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen heeft stilgelegd. 
Een andere woningcorporatie heeft een nieuwe strategie ten aanzien van maatschappelijke 
voorzieningen ontwikkeld, waarbij niet meer geïnvesteerd gaat worden in maatschappelijke 
voorzieningen als Brede Scholen, Brede Maatschappelijke Voorzieningen, sportvoorzieningen 
en buurthuizen / gemeenschapshuizen. Deze nieuwe strategie heeft dus een negatief effect op 
het aanbod maatschappelijke voorzieningen. Gemeenten verwachten tevens dat woning-
corporaties als gevolg van de beperkende en veranderende regelgeving minder maat-
schappelijke voorzieningen kunnen gaan exploiteren en realiseren. Zij beschikken namelijk 
niet over de ruimte en kennis om deze werkzaamheden te kunnen verrichten. De rol van 
woningcorporaties is dus door wijzigingen in de regelgeving en bezuinigingen vanuit het Rijk 
aan het veranderen. Dit zal waarschijnlijk een negatief effect hebben op het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen.  
 
Het gevolg van deze afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen voor de 
leefbaarheid is na het afnemen van de interviews onduidelijk, vanwege de effecten op de 
dimensies voorzieningen, sociale samenhang en veiligheid (zie figuur 0.2). Het effect van 
afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de dimensie voorzieningen wordt 
beoordeeld als niet eenduidig. De verklaring hiervoor is dat verondersteld wordt dat bewoners 
bij het wegvallen van voorzieningen, zelf in staat zijn bepaalde activiteiten te organiseren. Dit 
is echter enkel van toepassing op minder noodzakelijke voorzieningen en het moet nog blijken 
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of bewoners daadwerkelijk activiteiten zelf zullen gaan organiseren. Het verwachte effect van 
het verdwijnen van voorzieningen in de categorieën onderwijs, cultuur, recreatie en 
gedeeltelijk in de categorie welzijn wordt op de lange termijn niet als negatief beoordeeld. 
Een afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de korte termijn heeft 
namelijk, vanwege van sociaal psychologische effecten, eerst een negatief effect op de 
leefbaarheid. Bewoners hebben moeite met veranderingen van de situatie. Nadat een 
voorziening enige tijd is verdwenen blijken bewoners de veranderende situatie te accepteren 
en denken zij aan andere alternatieven. Echter, het verdwijnen van maatschappelijke 
voorzieningen voor de kwetsbare groep (eenzamen, sociaal geïsoleerden en minder mobiele 
bewoners) bewoners zal betekenen dat zij niet meer in staat zullen zijn de voorzieningen te 
bereiken. Dit zorgt voor een negatieve leefbaarheidsbeoordeling van deze groep bewoners. 
Het gevolg van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de dimensie 

sociale samenhang wordt beoordeeld als onduidelijk. Het is namelijk door de afgenomen 
interviews niet duidelijk of bewoners bij het verdwijnen van voorzieningen elkaar ook minder 
gaan ontmoeten. Daarnaast moet nog blijken of er alternatieven komen om te voldoen aan de 
behoefte van bewoners om elkaar te ontmoeten. Verder wordt de kwetsbare groep bewoners 
door het verdwijnen van voorzieningen wellicht (nog) minder goed zichtbaar. Tot slot wordt 
het verband tussen het verdwijnen van maatschappelijke voorzieningen en de dimensie 

veiligheid als negatief beoordeeld. De reden hiervoor is dat er sprake is van leegstand van de 
gebouwen waarin de voorzieningen gehuisvest waren en dit zorgt voor een achteruitgang van 
de leefbaarheids-beoordeling. De mogelijkheden die leegstaande ruimten kunnen bieden voor 
initiatieven van mensen kan dit negatieve effect reduceren. Hierop dient echter geanticipeerd 
te worden door gemeenten en het is niet zeker of deze ontwikkelingen plaats zullen vinden. 
 
Regionalisering, in de zin van samenwerking tussen gemeenten met betrekking tot de 
realisatie en gezamenlijke instandhouding van maatschappelijke voorzieningen op regionaal 
niveau, komt in de stadsregio Parkstad Limburg nauwelijks voor. Toch vindt er steeds vaker 
samenwerking plaats tussen gemeenten zodat op een verantwoorde wijze spreiding in 
voorzieningen kan plaatsvinden en gemeenten aantrekkelijk kunnen blijven voor vestiging. 
Concentratie van maatschappelijke voorzieningen wordt vaker toegepast in de stadsregio 
Parkstad Limburg. De invloed van regionalisering en concentratie van maatschappelijke 
voorzieningen op de leefbaarheid wordt naar aanleiding van de afgenomen interviews 
beoordeeld als niet eenduidig. Regionalisering en concentratie hebben namelijk een positief 
en negatief effect op het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod maatschappelijke 
voorzieningen. Dit zorgt vervolgens voor een positief of negatief indirect effect op de 
leefbaarheid. De positieve effecten van regionalisering en concentratie zijn een kwalitatieve 
verbetering van de huisvestingssituatie van maatschappelijke voorzieningen en het in stand 
houden van het aanbod maatschappelijke voorzieningen in gemeenten. Door de kwalitatieve 
verbetering van de huisvestigingssituatie voldoen maatschappelijke voorzieningen aan de 
huidige eisen en zijn zij meer toekomstbestendig. Door voorzieningen gezamenlijk te 
realiseren en te exploiteren en / of ruimtelijk te concentreren hoeven daarnaast minder 
gebouwen en vierkante meters in stand gehouden te worden. Dit leidt tot meer efficiëntie en 
een reductie van de kosten. Op deze manier kunnen dus met minder financiële middelen 
dezelfde voorzieningen overeind gehouden worden. Een negatief effect van regionalisering en 
concentratie is een afname van het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen 
worden aangeboden. Dit negatief effect zorgt ervoor dat voorzieningen op een grotere afstand 
kunnen komen te liggen, waardoor zij niet voor iedereen meer bereikbaar zullen zijn. 
Bewoners zijn hierdoor meer op zichzelf aangewezen en zullen dit als een verslechtering van 
de leefbaarheid ervaren. Het is hierbij van belang welk type maatschappelijke voorziening 
geregionaliseerd en / of geconcentreerd wordt. Indien het noodzakelijke maatschappelijke 
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voorzieningen, oftewel voorzieningen die direct van invloed zijn op de kwaliteit van leven, 
betreft dan zal het negatieve effect op de beoordeling van de leefbaarheid groter zijn dan bij 
minder noodzakelijke voorzieningen. Onder noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen 
worden voorzieningen in de categorie onderwijs en welzijn verstaan. In de categorie 
onderwijs hebben noodzakelijke voorzieningen betrekking op basisscholen en centra voor 
jeugd en gezin. In de categorie welzijn gaat het om de voorzieningen in de subcategorie zorg 
(eerstelijnszorgpraktijken, tweedelijnszorgpraktijken en verzorgings- en verpleeghuizen), 
WMO- informatievoorzieningen en WMO- loketten. De overige maatschappelijke 
voorzieningen worden gekenmerkt als minder noodzakelijke voorzieningen. Op de korte 
termijn zorgt een afname van het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen worden 
aangeboden daarnaast voor een negatief effect op de leefbaarheid, vanwege sociaal 
psychologische aspecten.  

Algemene conclusie en aanbevelingen 

Door middel van dit onderzoek is inzicht verkregen in regionalisering en concentratie van 
maatschappelijke voorzieningen en het effect hiervan op de leefbaarheid. Concentratie en 
regionalisering van maatschappelijke voorzieningen heeft op het kwalitatieve en kwantitatieve 
aanbod maatschappelijke voorzieningen respectievelijk een positief en negatief effect (zie 
figuur 0.3). Dit zorgt voor een positief of negatief indirect effect op de leefbaarheid. 
Daarnaast zorgt concentratie en regionalisering voor een afname van de bereikbaarheid van 
maatschappelijke voorzieningen. Voor noodzakelijke voorzieningen (basisscholen, centra 
voor Jeugd en Gezin, eerstelijnszorgpraktijken, tweedelijnszorgpraktijken, verzorgings- en 
verpleeghuizen en WMO- informatievoorzieningen en WMO- loketten) kan dit zorgen voor 
een negatief effect op de beoordeling van de leefbaarheid door bewoners.  

 
Figuur 0.3 Schematische weergave van het onderzoeksmodel 
 
Voor gemeenten in krimpregio’s is het van belang om ten aanzien van regionalisering en 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid meer te communiceren 
naar bewoners en bewoners te betrekken bij besluiten rondom maatschappelijke 
voorzieningen. Op deze manier wordt de bewustwording van bewoners vergroot met 
betrekking tot de instandhouding van maatschappelijke voorzieningen. Door bewoners te 
betrekken bij besluiten en hun de kans te geven mee te denken naar een oplossing wordt de 
beleving van bewoners en de beoordeling van de leefbaarheid wellicht minder negatief. 
Verder is het voor gemeenten van belang om alternatieven aan te bieden indien noodzakelijke 
maatschappelijke voorzieningen in de nabijheid van bewoners verdwijnen. Deze alternatieven 
dienen te voldoen aan de behoefte van bewoners voor onder andere sociale ontmoeting. Voor 
het op peil houden van de leefbaarheid is het tot slot van belang dat gemeenten en andere 
actoren de nadruk leggen op het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijk van 
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voorzieningen. Op deze manier staat er een verbetering tegenover de afname van de nabijheid 
van maatschappelijke voorzieningen. 
 
Ten slotte dient bovenstaande kennis uitgebreid te worden door middel van vervolg-
onderzoek. Er dient ten eerste onderzoek verricht te worden naar de eerste generatie-
krimpregio’s Zeeuws- Vlaanderen en Noordoost-Groningen. Deze regio’s worden, in 
tegenstelling tot de stadsregio Parkstad Limburg, gekenmerkt als plattelandsregio’s. Hierdoor 
kunnen de effecten op het aanbod maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid 
verschillen. Verder dient vervolgonderzoek uitgevoerd te worden naar de wensen en 
behoeften van bewoners ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. Door meer inzicht 
te verkrijgen in de vraag en eventueel een veranderende vraag naar voorzieningen kan het 
effect van regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen op de 
leefbaarheid nauwkeuriger bepaald worden. Tot slot is het nuttig om onderzoek te doen naar 
de gevolgen van een verdere decentralisatie van taken naar de lokale overheid voor 
maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid. Daarbij kan vervolgonderzoek gedaan 
worden naar de gevolgen van de onzekere factoren uit de politieke plannen voor het beleid 
van woningcorporaties ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen en leefbaarheid. 
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SUMMARY 

Over the past few years, municipalities have been confronted with the economic crisis and a 
changing demographic context in different ways. The effects of the economic crisis have 
ensured that cutbacks in public spending are necessary to keep the finances of municipalities 
as low as possible. In addition, the pressure on municipalities is increasing by the national 
government. The national government is limiting the role of housing associations. The 
changing demographic context refers to regions that are facing a considerable population loss. 
These regions are preceding national developments. These regions are also called shrinking 
regions. To maintain the liveability, it is important to make reasoned financial and policy 
considerations. These considerations include the field of social facilities.  
 
This research examines how decisions and management of social facilities can be considered 
in shrinking regions, regarding to regionalization and concentration. Regionalization and 
concentration are ways to preserve social facilities. Therefore, regionalization and 
concentration are considered as measures and characteristics of social facilities. This has led 
to a research model (see Figure 0.1 on the next page) and the following problem statements: 
 

 

1. How and to what extent can regionalization and concentration of social facilities 

maintain liveability in shrinking regions? 

2. Which policy strategies can municipalities in shrinking regions follow, regarding  

regionalization and concentration of social facilities and liveability? 
 

 
In order to answer the problem statements, the following exploratory sub-questions (1 and 2) 
descriptive sub-questions (3 to 7), explanatory sub-questions (8 to 13) are formulated: 
1. Which shrinking regions and social facilities are relevant for this research? 

a. Which characteristics play a role in these social facilities? 

2. What is meant by regionalization and concentration of social facilities? 

3. How is the situation with regard to the population decline in shrinking regions, in 

particular in the urban region Parkstad Limburg? 

4. How is the situation with regard to financial resources of municipalities in shrinking 

regions, in particular in the urban region Parkstad Limburg? 

5. How is the situation with regard to the supply of social facilities in shrinking regions, in 

particular in the urban region Parkstad Limburg? 

6. How is the situation with regard to the liveability in shrinking regions, in particular in the 

urban region Parkstad Limburg? 

7. Which social facilities have been regionalized or concentrated in shrinking regions, in 

particular in the urban region Parkstad Limburg? 

8. What is the impact of population decline on the financial resources of shrinking regions, 

in particular in the urban region Parkstad Limburg? 

9. What is the impact of population decline on the supply of social facilities in shrinking 

regions, in particular in the urban region Parkstad Limburg? 

10. What is the result of a reduction in financial resources of municipalities on the supply of 

social facilities in shrinking regions, in particular in the urban region Parkstad Limburg? 

11. What is the role of housing associations regarding to social facilities in shrinking regions, 

in particular in the urban region Parkstad Limburg? 

12. What is the result of a decrease in the supply of social facilities for the liveability in 

shrinking regions, in particular in the urban region Parkstad Limburg? 
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13.  What is the effect of regionalization and concentration of social facilities and thus on the 

liveability in shrinking regions, in particular in the urban region Parkstad Limburg? 

 Figure 0.1 Schematic view of the research model 
 

The above mentioned sub-questions have been answered by using the data collection 
techniques literature review and interviews. With the help of these data collection techniques, 
insight is obtained in the effects of the variables on social facilities and the liveability. To 
examine regionalization and concentration of social facilities, this research is focusing on the 
urban region Parkstad Limburg. This urban region has been confronted with population 
decline for years. In addition, in this region social facilities have already been regionalized or/ 
and concentrated. 
 
To answer the sub-questions, semi-structured interviews are conducted from the following 
target groups: (policy) employees of municipalities in the urban region Parkstad Limburg, 
housing associations in the urban region Parkstad Limburg, liveability researchers and 
representatives of concentrated social facilities in the urban region Parkstad Limburg. 

Exploratory and descriptive sub-questions (1 to 7) 

The upcoming few decades, a major part of the municipalities in the Netherlands will be 
confronted with a decline of the population. At this moment, seven regions have to deal with 
population decline. These regions are called first generation shrinking regions and they are 
located in South-Limburg, Northeast-Groningen and Zeeuws-Vlaanderen. The first generation 
shrinking region South-Limburg is the first region that have faced demographic decline. The 
population decline in this region takes place since 1998. The population decline in this region 
mainly takes place in the urban region Parkstad Limburg. The expectation is that the 
population will decline with more than 15 per cent in the urban region Parkstad Limburg in 
the period 2009 to 2040. Since 2003, the other two first generation shrinking regions have to 
deal with population decline. The demographic decline is larger in the first generation 
shrinking regions than elsewhere in the Netherlands. The second generation shrinking regions 
(or anticipating regions) stand on the verge of demographic decline. The following regions are 
characterized as second generation shrinking regions: Northwest Friesland, Northeast 
Friesland, East-Drenthe, Achterhoek, Twente, Kop van North-Holland, Goeree-Overflakkee, 
Voorne-Putten, Schouwen-Duivenland, Groene Hart South-Holland (Krimpernerwaard, 
Vijfheerenland and Rijnstreek), West-Brabant, North-Limburg en Central-Limburg. The past 
few years, national government and provinces have made one-time financial contributions to 
regions that have to do with population decline. The purpose of these financial contributions 
is to temporarily support these regions, so that they can independently pick up their 
responsibility for solving shrinkage related bottlenecks. 
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Over the last few years, social facilities have often been concentrated through two concepts in 
the urban region Parkstad Limburg. The first concept is based on collaboration between a 
primary school and other institutions. These institutions must be engaged in the development 
of children, such as childcare. The primary school and other child related institutions are 
established in the same building. The second concept refers to collaboration between various 
social facilities. These social facilities are also established in the same building. By using 
these concepts, social facilities disappear on local level. Primary schools and indoor sport 
locations are mainly disappeared in the urban region Parkstad Limburg. In addition, regional 
implementation of tasks have been used for realization and maintenance of social facilities. 
The coordination and willingness to maintain certain social facilities together is adjusted 
between municipalities. Thereby, in several municipalities (Heerlen, Kerkrade, Onderbanken 
and Voerendaal), there is an overcapacity of (outdoor) sport locations ascertained. Therefore, 
some of these facilities disappeared. In this context, an overcapacity means that the desired 
supply is smaller than the available supply of social facilities. Furthermore, in several 
municipalities in the urban region Parkstad Limburg, an under-capacity of social facilities in 
the category well-being occurs. This means that the desired supply of facilities exceeds the 
available supply of social facilities. In seven out of the eight municipalities in the urban 
region Parkstad Limburg, there has been a decline in the number of locations where social 
facilities are offered. This reduction mainly took place with the social facilities: primary 
schools, indoor sport locations, outdoor sport locations, primary care practices and childcare 
locations. In this study social facilities are divided in the categories: education, culture, 
recreation and well-being. These categories include the following social facilities: 

- education: primary schools and Centres for youth and family; 
- culture: public library, cinemas and theatres; 
- recreation: indoor sport locations, outdoor sport locations, parks and public 

playgrounds; 
- well-being: primary care practices, secondary care practices, nursing and rest-home, 

child care locations, community centre, youth accommodation and information desks 
for support of people with disabilities.  

  
This research uses the definition of liveability established by the research agencies RIGO 
Research and Advies BV and Stichting Atlas voor Gemeenten (2008), namely: ‘Liveability is 
the degree to which the environment meets the conditions and requirements that are appointed 
by the human. The Leefbaarometer is used for this research. This is an instrument developed 
by the research agencies RIGO Research and Advies BV and Stichting Atlas voor 
Gemeenten. This instrument depicts the liveability situation of Dutch residential areas. The 
Leefbaarometer determines the liveability in neighbourhoods by making use of a number of 
dimensions and indicators. The scores of the indicators added together give the liveability 
score. In the context of this research, the term liveability will be explained on the basis of four 
dimensions, namely: facilities, population structure, social cohesion and safety. The 
satisfaction score of these dimensions is assessed by the following associated factors or 
indicators, as shown on the next page in Figure 0.2.  
 
In shrinking regions, the current situation of liveability is generally assessed more positive 
than in the rest of the Netherlands. This is because residents in shrinking regions assess the 
dimension security and population structure more favourable. Since 2002, there has been a 
negative development of the liveability score in shrinking regions compared to the rest of the 
Netherlands. The reason for this is a decrease in the proportion of higher incomes and an 
increase in unemployment rate. The development of the liveability in shrinking regions is in  



             Concentratie en regionalisering van maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s      xvii 

  
Figure 0.2 Factors and dimensions of liveability 
 
unfavourable contrast with the Netherlands, because of the relatively high unemployment rate, 
a small proportion of higher incomes and a large proportion of minimum incomes. In the 
urban region Parkstad Limburg the municipalities Heerlen, Kerkrade, Landgraaf and 
Simpelveld (partly) have been dealing with high population decline. Furthermore, there is 
found a difference between the liveability score in urban and non-urban areas. In urban areas, 
there is a relatively higher unemployment rate than in non-urban areas. As a result, the 
liveability in urban areas is assessed less favourable. In addition, the contribution of the sub-
score of facilities to the overall liveability score is relatively low. Only a few facilities are 
included in Leefbaarometer. If the Leefbaarometer examined more facilities than the 
contribution of the dimension, facilities would probably be higher.  

Explanatory sub-questions (8 to 13) 

The literature research shows that population decline with unchanged policy provides a 
structural increase in expenditures by municipalities. This is due to the increase in costs for 
facilities, reduction of incomes and the cut down of expenses of the national government. The 
significant structural increase of the cost of facilities is mainly caused by the expenditure on 
facilities in the category well-being. The Audit Commission of the urban region Parkstad 
Limburg concludes that population decline is an additional cost factor for municipalities.  
 
Structural population decline has a negative impact on the policy domain social facilities. The 
maintenance of social facilities is not always possible. This is because the demand for social 
facilities decreases by population decline. As a result, facilities may disappear in 
neighbourhoods, districts or municipalities. This led to a decrease in accessibility. The 
municipalities in the urban region Parkstad Limburg (with the exception of the municipality 
of Nuth) are generally experiencing a decline in the number of locations where social 
facilities are offered. The literature research disclosed that in the urban region Parkstad 
Limburg the decline in social facilities mainly takes place at the social facilities: primary 
schools, indoor sport locations, outdoor sport locations, primary care practices and childcare 
locations. In the urban region Parkstad Limburg, concentration of social facilities is applied to 
improve the quality and to maintain the supply of social facilities. 
 
The interviews show that the reducing financial resources of municipalities are a cause for the 
reduction in supply of social facilities. The long term expectation is that more tasks will be 
decentralized from the national government to municipalities. Therefore, municipalities have 
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to make cutbacks in social facilities. This will lead to a further decrease in the supply of social 
facilities.  
 
At this moment, the role of housing associations, with regard to social facilities and 
liveability, is unclear. This is because of the changing regulatory and cutbacks of the national 
government. Policy changes by the national government have a decline in income for housing 
associations as a result. Hereby, the development and realization of social facilities is often 
not longer possible. One of the interviewed housing associations has stated a cut-off in 
planned developments relating to social facilities. The other interviewed housing association 
has developed a new strategy for social facilities. In this strategy, the association is no longer 
investing in social facilities based on the two concentration concepts, sport facilities and 
community centres. This new strategy has a negative effect on the supply of social facilities. 
As a result of the changing regulatory and restrictions for housing associations, municipalities 
expect that housing associations will exploit and realize less social facilities. Municipalities 
have expressed that they do not have the space and knowledge to perform these activities. It is 
concluded that the role of housing associations is changing by regulatory and cuts from the 
government. This will probably have a negative impact on the supply of social facilities.  
 
The result of a reduction in the supply of social facilities for the liveability is unclear after the 
interviews. This is because of the effects on the dimensions facilities, social cohesion and 
security (see Figure 0.2). The effect of a reduction in supply of social facilities on the 
dimension facilities is evaluated as inconclusive. The explanation for this is that it is assumed 
that residents are able to organize certain activities themselves when facilities will disappear. 
However, this is only applicable to unnecessary facilities and is not clear yet. The expected 
long term impact of the disappearance of facilities in the categories education, culture, 
recreation and well-being (partly) is not seen as negative. In the short term, a decrease in the 
supply of social facilities has a negative impact on the liveability due to socio-psychological 
effects. The impact on the short term is different, because residents have difficulties with 
changes in their situation. When a facility has disappeared for a while, residents appear to 
accept the changing situation and they are thinking about other alternatives. On the other 
hand, the disappearance of social facilities will have a negative liveability assessment for 
vulnerable groups (lonely, socially isolated and less mobile residents). They will not be able 
to reach the facilities anymore. Secondly, the effect of a reduction in the supply of social 
facilities to the dimension social cohesion is assessed as unclear. The interviews did not make 
it clear whether the disappearance of facilities is the reason that residents will meet each other 
less often. In addition, it is not clear whether there will be alternatives for the disappeared 
facilities so that the need for residents to meet could be fulfilled.  Furthermore, the vulnerable 
group will be less visible by the disappearance of facilities. Finally, the relation between the 
disappearance of social facilities and the dimension of security is considered as negative. The 
reason for this is that the disappearance of facilities creates vacancy. Vacant buildings ensure 
a decline in the liveability score. The possibilities of vacant buildings can provide initiatives 
by residents. This may reduce the negative effect. However, this should be anticipated by 
municipalities and it is uncertain if these developments will take place.  
 
Regionalization, in the sense of cooperation between municipalities regarding the realization 
and joint maintenance of social facilities at regional level, is rare in the urban region Parkstad 
Limburg. But there is an increasing cooperation between municipalities. Hereby, social 
facilities can be spread in a responsible way and municipalities can remain attractive for 
settlement. Concentration of social facilities is often used by municipalities in the urban 
region Parkstad Limburg. Based on the interviews, the impact of regionalization and 
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concentration of social facilities on the liveability is assessed as inconclusive. This is because 
regionalization and concentration have a positive and negative effect on the qualitative and 
quantitative supply of social facilities. These effects provide a positive or negative effect on 
the liveability. The positive effects of regionalization and concentration are a qualitative 
improvement of the housing situation of social facilities and the maintenance of social 
facilities in municipalities. By improving the quality of the housing situation, social facilities 
meet the current requirements and are more future-proof. By realizing and maintain facilities 
together, less buildings and less square footage need to be preserved. This leads to better 
efficiency and a reduction in costs. In this way, the same facilities can be kept upright with 
fewer financial resources. A negative effect of regionalization and concentration is a decrease 
in the number of locations where social facilities are offered. This negative effect ensures that 
facilities may be located farther away. Hereby, they will not be accessible anymore to 
everyone. Therefore, residents are left to themselves and this will be seen as a worsening of 
the liveability. For the liveability score it is important what type of social facility is 
regionalized and / or concentrated. If these facilities are categorized as necessary, such as 
facilities which have a direct impact on the quality of life, then the adverse effect on the 
assessment of liveability will be higher. Necessary facilities are facilities in the categories of 
education and well-being. In the category of education, the facilities primary schools and 
Centres for youth and family are considered as necessary. In the category of well-being, the 
following facilities are considered as necessary: primary care practices, secondary care 
practices, nursing and rest-home and information desks for support of people with disabilities. 
The other social facilities are characterized as less necessary facilities. In addition, on the 
short-term, a decline of locations where social facilities are offered provides a negative impact 
on the liveability. This is because of socio-psychological aspects.  

Overall conclusion and recommendations 

With this research, insight is given into regionalization and concentration of social facilities 
and the liveability. Regionalization and concentration of social facilities has a positive and 
negative effect on the qualitative and quantitative supply of social facilities (see Figure 0.3). 
This provides a positive or negative effect on the liveability. In addition, regionalization and 
concentration ensures a decrease of the accessibility of social facilities. For necessary 
facilities (primary schools, Centres for youth and family, primary care practices, secondary 
care practices, nursing and rest-homes and information desks for support of people with 
disabilities) this can cause a negative effect on the assessment of residents on the liveability.  

 
Figure 0.3 Schematic view of the research model 

 
For municipalities in shrinking regions, it is important to communicate with residents and to 
involve residents in decisions with regard to regionalization and concentration of social 
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facilities and liveability. In this way, the awareness of residents will increase. By involving 
residents in decisions and by giving residents the opportunity to contribute ideas for solutions, 
the perception and the assessment of the liveability may be less negative. Furthermore, it is 
important for municipalities to offer alternatives if necessary facilities disappear in the 
proximity of the residents. These alternatives should meet the needs of residents to meet each 
other. In addition, it is important that municipalities and other stakeholders focus on 
improving the reachability and accessibility of facilities. Therefore an improvement is 
opposed to the decrease in the proximity of social facilities. 
 
Finally, further research is necessary to expand the above mentioned knowledge. In the first 
place, further research is recommended for the other first generation of shrinking regions, 
namely: Zeeuws-Vlaanderen and Northeast Groningen. These shrinking regions are 
characterized as rural regions. This is in contrast with the region Parkstad Limburg, which is a 
non-rural region. As a result, the effects on social facilities and the liveability may be 
different. In the second place, further research is suggested for retrieving the wishes and 
demands of residents regarding to social facilities. The impact of regionalization and 
concentration of social facilities on the liveability can be more accurately determined by 
gaining more insight in the demand and optionally changing demand of residents. Lastly, it is 
useful to conduct research on the consequences of further decentralization of tasks to local 
governments on social facilities and the liveability. In addition, further research can be 
conducted on the effects of the uncertainty of the political plans for the policy of housing 
associations regarding to the social facilities and the liveability. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De Nederlandse begroting bevatte in 2008 een klein overschot. Dit overschot is in de jaren 
daarna veranderd in een oplopend begrotingstekort. De economische crisis heeft gezorgd voor 
een toename van uitgaven en een afname van inkomsten. Hierdoor is het nationale begrotings-
tekort in Nederland opgelopen. Voor het herstel van de overheidsfinanciën en om te voldoen 
aan de budgettaire doelstelling van de Europese begrotingsregels, zijn bezuinigingen door de 
Rijksoverheid noodzakelijk. Het Regeerakkoord van Rutte II ‘Bruggen slaan’ zegt het 
volgende over solide en sociaal Nederland: ‘Op maatschappelijk draagvlak voor de door ons 

voorgestane bezuinigingen mogen we alleen rekenen als we rechtvaardige keuzes maken en 

perspectief bieden op houdbare overheidsfinanciën en een duurzame, gezonde economie’.  
 
Lokale overheden worden op verschillende manieren geconfronteerd met de bezuinigingen 
van de Rijksoverheid. Ten eerste draagt de Rijksoverheid steeds meer taken over aan 
gemeenten. Dit proces wordt ook wel decentralisatie genoemd. De gedecentraliseerde taken 
hebben voornamelijk betrekking op arbeidsintensieve activiteiten die veel interactie met 
burgers vereisen. Deze taken dienen gerealiseerd te worden naast de landelijke beleidsdoelen 
en het lokale maatwerk. De gedecentraliseerde taken zorgen ervoor dat gemeenten hun 
bestuurlijke en organisatorische positie opnieuw dienen te bepalen (Derickx, De Kruijf, 
Scholten, Top en Vos, 2009). De uitvoering van de gedecentraliseerde taken en de 
transformatie die hiervoor nodig is, legt een toenemende druk op gemeenten. Ten tweede 
krijgen gemeenten te maken met de bezuinigingen van de Rijksoverheid door middel van het 
Gemeentefonds, doordat dit fonds meebeweegt met de uitgaven van het Rijk. Het 
Gemeentefonds is een belangrijke Rijksbijdrage voor de gemeentelijke financiën. Het Rijk 
beoogt iedere gemeente door middel van de algemene uitkering van het Gemeentefonds in een 
vergelijkbare financiële positie te brengen. 
 
Daarnaast zorgt de economische crisis voor financiële problemen bij gemeenten door 
bezuinigingen vanuit de provincie en de terugloop van inkomsten uit gemeentelijke 
grondexploitaties. Door de daling van woningprijzen en de ingezakte afzet van bouwkavels 
hebben gemeenten hun prognoses voor de grondopbrengsten de afgelopen jaren naar beneden 
moeten bijstellen. De gemeentelijke reserves zijn hierdoor aanzienlijk afgenomen met als 
gevolg beperkte investeringsruimte en verminderde buffers om risico’s op te vangen. De 
prognoses voor de vastgoedprijzen veronderstellen de komende jaren geen waarde-
ontwikkeling waardoor gemeenten met extra verliezen te maken zullen krijgen. Hierdoor 
dienen gemeenten aanpassingen aan te brengen in hun reeds vastgestelde lokale ambities voor 
maatschappelijk vastgoed. Onder maatschappelijk vastgoed wordt de (gebouwde) ruimte 
verstaan die nodig is voor alle voorzieningen en activiteiten, die voor leefbare en vitale wijken 
en buurten noodzakelijk zijn (Ministerie van VROM, 2007). Deze voorzieningen en 
activiteiten hebben betrekking op zorg, welzijn, onderwijs, maatschappelijke opvang, 
veiligheid, sport, cultuur enzovoorts. Hierbij dient een bepaald erkend maatschappelijk belang 
behartigd te worden, welke de inzet van het vastgoed en de betrokkenheid rechtvaardigt 
(Veuger, 2011). Gemeenten kunnen onder andere via volkshuisvesting en maatschappelijke 
voorzieningen sturen op een goede leefbaarheid. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
de definitie voor leefbaarheid opgesteld door de onderzoeksbureaus RIGO Research en 
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Advies BV en Stichting Atlas voor Gemeenten (2008), namelijk: ‘Leefbaarheid is de mate 
waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan 
worden gesteld’. 
 
De daling van financiële middelen kan zorgen voor vermindering van het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen en dit kan uiteindelijk leiden tot een afname van de 
leefbaarheid in wijken, stadsdelen, kernen of gemeenten. In figuur 1.1 is het verwachte effect 
bij vermindering van financiële middelen bij gemeenten op het aanbod maatschappelijke 
voorzieningen en uiteindelijk de leefbaarheid schematisch weergegeven. 

 
Figuur 1.1 Schematische weergave van het effect van dalende financiële middelen van gemeenten op 

maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid. 

 
Ten gevolge van de beperking van de rol van woningcorporaties door de Rijksoverheid stijgt 
tevens de druk op gemeenten. Het Regeerakkoord beperkt de taken van corporaties tot het 
bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct 
verbonden maatschappelijke vastgoed (Rijksoverheid, 2012). In 1997 vond een herziening 
plaats van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), waarbij het vijfde verantwoor-
dingsveld: het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken waarin 
woningen van corporaties gesitueerd zijn, is toegevoegd. Sinds deze herziening zijn 
woningcorporaties zich steeds meer gaan inzetten voor het realiseren en exploiteren van 
maatschappelijk vastgoed. Sinds kort zijn de Nederlandse regering en de Europese Commissie 
overeengekomen dat woningcorporaties zich voor 90 procent aan Diensten van Algemeen 
Economisch Belang, ook wel DAEB activiteiten genoemd, dienen te houden. Maatschappelijk 
vastgoed kan deel uitmaken van DAEB activiteiten, indien het is opgenomen in de 
gelimiteerde lijst uit de Europese beschikking. Als maatschappelijk vastgoed niet is 
opgenomen in deze lijst dan wordt de activiteit gekenmerkt tot niet DAEB. Indien een 
woningcorporatie deze niet DAEB activiteit wil uitvoeren dient hiervoor op de commerciële 
markt geld geleend te worden. Doordat het onderpand van corporaties vaak klein is en het 
realiseren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed veelal aanzienlijke investeringen en 
risico’s met zich mee brengt, is de financiering vaak niet mogelijk en zullen investeringen in 
maatschappelijk vastgoed uitblijven. Tevens hebben De Jong en Lagas (2012) van Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting de indruk dat er sprake is van een perspectiefwisseling bij 
woningcorporaties in de opvatting over het prestatieveld leefbaarheid. Om de financiële 
continuïteit te kunnen blijven waarborgen, kan er sprake zijn van een versmalde opvatting van 
woningcorporaties over de bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken (De Jong en 
Lagas, 2012). De invoering van de verhuurdersheffing zorgt ook voor een stijging van de 
jaarlijkse kosten. De verhuurdersheffing heeft als doel woningcorporaties een bijdrage te laten 
leveren aan de dichting van het begrotingstekort, door toepassing van een heffing over de 
waarde van iedere huurwoning. De versmalde opvatting van het prestatieveld leefbaarheid 
door woningcorporaties, zorgt voor het nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de kosten 
van maatschappelijk vastgoed. In figuur 1.2 is het effect van de recentelijk veranderde 
regelgeving omtrent DAEB-activiteiten en verhuurdersheffing op het aanbod maatschap-
pelijke voorzieningen en de leefbaarheid weergegeven.  
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Figuur 1.2 Schematische weergave van het effect van veranderende regelgeving voor woningcorporaties  

op maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid. 
 

Naast de financiële problemen door de crisis is in een aantal gebieden in Nederland sprake 
van een structurele bevolkingsdaling, de zogenoemde krimpregio’s. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving (2010) zijn er een aantal 
regio’s die hun maximale bevolkingsomvang hebben bereikt en waar al enkele jaren sprake is 
van bevolkingskrimp. Deze regio’s worden ook wel de eerste generatie krimpregio’s 
genoemd. Deze regio’s zijn gelegen in Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-
Vlaanderen. Van slechts een paar regio’s in Nederland wordt verwacht dat ze tot 2040 zullen 
blijven groeien, de meeste regio’s zullen namelijk al voor 2035 te maken krijgen met afname 
van de bevolking. Afname van het aantal inwoners binnen een gemeente zorgt voor minder 
financiële middelen en kan grote gevolgen hebben voor het benodigde maatschappelijk 
vastgoed. De lokale afzetmarkt van maatschappelijke voorzieningen neemt af en hierdoor 
kunnen maatschappelijke voorzieningen verdwijnen. Voor de leefbaarheid kan het echter van 
belang zijn om deze voorzieningen in de nabijheid te hebben, zodat een verdere bevolkings-
afname wordt voorkomen. In figuur 1.3 is te zien dat een afname van de bevolking zorgt voor 
een afname van financiële middelen van gemeenten. Vervolgens kan de bevolkingsafname 
een negatief effect hebben op het aanbod maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid. 
Doordat bij een afname van bevolking tevens minder maatschappelijke voorzieningen nodig 
zijn is er sprake van een onduidelijk verband. Het effect van de afname van de bevolking op 
de maatschappelijke voorzieningen is daarom weergegeven met het teken ‘?’. Doordat de 
afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen kan leiden tot een afname van de 
kwaliteit en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen, is het verband tussen 
maatschappelijke voorzieningen en leefbaarheid potentieel negatief. Dit verband is ook 
weergegeven met het teken ‘?’, omdat onderzoek moet uitwijzen wat de werkelijke relatie is. 

 
Figuur 1.3 Schematische weergave van het effect van bevolkingsdaling op de financiële middelen van 

gemeenten, maatschappelijke voorzieningen en leefbaarheid. 

 
In tijden van bezuinigingen en toenemende druk op gemeenten zijn financiële en 
beleidsmatige overwegingen noodzakelijk om de leefbaarheid binnen een gemeente in stand 
te houden. Een oplossing kan gevonden worden in regionaal verband, door regionalisering en 



             Concentratie en regionalisering van maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s      4 

concentratie van maatschappelijke voorzieningen. Regionalisering houdt in dat 
maatschappelijke voorzieningen door gemeenten gezamenlijk in stand worden gehouden en 
door middel van concentratie worden voorzieningen op een centraal punt gebundeld. In figuur 
1.4 is het verband tussen regionalisering / concentratie en maatschappelijke voorzieningen 
weergegeven met een ‘?’. Dit verband is potentieel positief, doordat door middel van 
regionalisering en concentratie maatschappelijke voorzieningen behouden kunnen worden en 
de kwaliteit verbeterd kan worden. Het werkelijke verband zal echter door middel van dit 
onderzoek worden vastgesteld. Dit geldt tevens voor het indirecte effect op de leefbaarheid. 
Door regionalisering en concentratie kunnen maatschappelijke voorzieningen worden 
gerealiseerd en in stand gehouden worden. In dit onderzoek worden regionalisering en 
concentratie dus gezien als een maatregel, en tevens als een kenmerk van maatschappelijke 
voorzieningen. Om dit te verduidelijken zijn de overige concepten weergegeven in een licht 
gearceerd kader. De maatregel / het kenmerk regionalisering en concentratie is buiten dit 
kader weergegeven. 

 
Figuur 1.4 Schematische weergave van het verwachte effect van regionalisering en concentratie op 

maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid. 

1.2 Doelstelling 

De redenen van onderzoek naar de aanpak en mogelijkheden van regionalisering en 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen zijn de financiële gevolgen van de crisis, de 
veranderende regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de demografische context in Nederland. 
Doordat gemeenten autonomer zijn geworden en een grotere verantwoordelijkheid hebben 
gekregen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is het belangrijk om de 
consequenties van regionalisering en concentratie voor de leefbaarheid binnen gemeenten te 
aanschouwen. Hiervoor is inzicht nodig in het proces en het resultaat van regionalisering en 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen, zodat beslissingen en aansturing beter 
afgewogen kunnen worden. In krimpregio’s wordt in veel gevallen al geanticipeerd op de 
bevolkingsontwikkelingen en is ervaring met het regionaliseren en concentreren van 
voorzieningen. Daarom zal er in dit onderzoek met name gekeken worden naar de stadsregio 
Parkstad Limburg, gelegen in de eerste generatie krimpregio Zuid-Limburg. 
 
Het doel van dit onderzoek wordt als volgt omschreven: 
Inzicht verkrijgen in de factoren die een rol spelen bij regionalisering en concentratie en het 

effect van regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen op de 

leefbaarheid, teneinde beleidsaanbevelingen te geven zodat er bereikbare en toekomst-

bestendige maatschappelijke voorzieningen aangeboden kunnen blijven worden aan de 

inwoners van krimpregio’s. 
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Het onderzoek is toegepast wetenschappelijk omdat het gericht is op het leveren van 
bruikbare kennis over de invloed van regionalisering en concentratie van maatschappelijke 
voorzieningen op de leefbaarheid in krimpregio’s. De kennis die dit onderzoek oplevert kan 
worden toegepast op regio’s die nu of in de toekomst te maken zullen krijgen met 
bevolkingskrimp. 

1.2.1 Relevantie 

De relevantie geeft de bruikbaarheid en belang van dit onderzoek weer voor de 
belanghebbenden en betrokkenen. De relevantie wordt hieronder door middel van de 
praktische en theoretische invloeden nader toegelicht.  

Praktische relevantie 

Afgelopen jaren hebben gemeenten ten aanzien van hun beleid voornamelijk maat-
schappelijke voorzieningen op lokaal niveau gerealiseerd. Het is voor gemeenten van belang 
om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor haar inwoners. De afname van het aantal inwoners 
en huishoudens betekent echter een kleinere lokale afzetmarkt en kan leiden tot een over-
aanbod aan voorzieningen (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010). Gemeenten zijn echter 
voorzichtig met het naar beneden bijstellen van hun plannen voor wonen, werken en 
voorzieningen, omdat ze denken dat dit hun aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor 
inwoners en bedrijven aantast (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010).  
 
De effecten van de economische crisis zorgen ervoor dat bezuinigingen noodzakelijk zijn om 
de gemeentelijke financiën op orde te houden. Hierdoor vinden er tevens bezuinigingen plaats 
die maatschappelijke voorzieningen treffen en daarom dient optimalisatie van het beleid 
omtrent maatschappelijk voorzieningen plaats te vinden. Door optimalisatie van beleid kan 
omgegaan worden met de veranderende demografische context en bezuinigingen.  
 
Door onderzoek te verrichten naar (de mate van) regionalisering en concentratie van 
maatschappelijke voorzieningen kunnen beslissingen en aansturing van maatschappelijk 
vastgoed beter afgewogen worden door gemeenten. Hierbij wordt gekeken naar de positieve 
en negatieve aspecten van regionalisering en concentratie op de leefbaarheid, zodat een 
mogelijke aanpak voor maatschappelijke voorzieningen met waarborging van de kwaliteit en 
doelmatigheid geformuleerd kan worden. Om regionalisering en concentratie te onderzoeken 
wordt dit onderzoek toegespitst op de stadsregio Parkstad Limburg, een regio die al jaren te 
maken heeft met bevolkingskrimp en waar reeds een aantal maatschappelijke voorzieningen 
zijn geregionaliseerd en geconcentreerd. 

Theoretische relevantie 

Regionalisering is geen onbekend proces. In de volkshuisvesting vormt het een instrument 
sinds het begin van de jaren 90. Het onderzoek van Raat (1997) in opdracht van het ministerie 
van VROM toont aan dat een aantal succesfactoren een belangrijke rol spelen bij 
regionalisering in de volkshuisvesting. Het ervaren van een gedeelde problematiek is een 
belangrijke succesfactor voor gemeenten en corporaties voor het toepassen van regio-
nalisering (Raat, 1997). Echter, het onderzoek concludeert dat er in de periode 1995-1997 
weinig resultaat te melden is uit de regio’s, doordat het nog een ontwikkeling betreft en men 
zich vooral bezig heeft gehouden met de vorm waarin regionalisering verloopt binnen een 
regio.  
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In veel gemeenten in krimpregio’s is een gedeelde problematiek aanwezig, doordat 
optimalisatie van het beleid noodzakelijk is door de veranderende demografische context en 
bezuinigingen. Daarnaast staat concentratie van voorzieningen op de agenda van een aantal 
regio’s die te maken hebben met bevolkingskrimp, om voorzieningen in stand te kunnen 
houden. Dit onderzoek levert kennis op over de aspecten die een rol spelen bij het proces van 
regionalisering en concentratie en de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid. 

1.3 Probleemstelling 

Om de doelstelling van dit onderzoek te realiseren is er een probleemstelling geformuleerd, 
bestaande uit twee hoofdvragen en een aantal deelvragen. 

Hoofdvragen: 

1. In welke mate en hoe kunnen regionalisering en concentratie van maatschappelijke 

voorzieningen de leefbaarheid in krimpregio’s op peil houden? 

2. Welke beleidsstrategieën kunnen gemeenten in krimpregio’s volgen ten aanzien van 

regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid? 

Deelvragen: 

Inhoudelijke vragen: 
1. Welke krimpregio’s en maatschappelijke voorzieningen zijn relevant voor dit onderzoek? 

a. Welke kenmerken spelen een rol bij deze maatschappelijke voorzieningen? 

2. Wat houdt regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen in? 

 
Beschrijvende vragen: 
3. Hoe is het gesteld met de bevolkingsafname in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad 

Limburg in het bijzonder? 

4. Hoe is het gesteld met de financiële middelen van gemeenten in krimpregio’s en de 

stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

5. Hoe is het gesteld met het aanbod maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s en de 

stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

6. Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg 

in het bijzonder? 

7. Welke maatschappelijke voorzieningen zijn reeds geregionaliseerd of geconcentreerd in 

krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

 
Exploratieve vragen: 
8. Wat is de invloed van bevolkingsafname op de financiële middelen in krimpregio’s en de 

stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

9. Wat is de invloed van bevolkingsafname op het aanbod maatschappelijke voorzieningen in 

krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

10. Wat is het gevolg van een vermindering van financiële middelen van gemeenten op het 

aanbod maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad 

Limburg in het bijzonder? 

11. Wat is de rol van woningcorporaties ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen in 

krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

12. Wat is het gevolg van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen voor de 

leefbaarheid in krimpregio’s, de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 
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13. Wat is de invloed van regionalisering en concentratie op maatschappelijke voorzieningen 

en daarmee op de leefbaarheid in krimpregio’s, de stadsregio Parkstad Limburg in het 

bijzonder? 

 
De inhoudelijke vragen (deelvragen 1 en 2) dienen ter verduidelijking van de doelstelling en 
hoofdvragen. De beschrijvende vragen (deelvragen 3 tot en met 7) zijn nodig voor het 
vaststellen van algemene zaken die nodig zijn voor beantwoording van beide hoofdvragen. 
Deelvraag 8 is nuttig voor de beantwoording van hoofdvraag 2. Deelvraag 9 dient gebruikt te 
worden voor beantwoording van hoofdvraag 1 en hoofdvraag 2. De deelvragen 10 en 11 zijn 
nodig voor beantwoording van hoofdvraag 2. Tot slot is het antwoord op de deelvragen 12 en 
13 nuttig voor beide hoofdvragen. 

1.4 Onderzoeksopzet 

1.4.1 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak geeft een overzicht van de te verrichten stappen weer voor het behalen 
van de doelstelling. Daarnaast geeft het plan van aanpak de relaties tussen de stappen weer. 
Het plan van aanpak is schematisch weergegeven in figuur 1.5. 
 
Allereerst zal de dataverzamelingstechniek literatuuronderzoek toegepast worden, ter 
beantwoording van de inhoudelijke en beschrijvende deelvragen. Hiervoor dient inzicht 
verkregen te worden in de onderwerpen: bevolkingsafname, financiële middelen, 
maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid, regionalisering en concentratie. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de regelgeving met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen.  
 
Deze informatie dient vervolgens aangevuld te worden, zodat een beter inzicht wordt 
verkregen in het aanbod maatschappelijke voorzieningen in de stadsregio Parkstad Limburg. 
Hierdoor wordt een beeld verkregen van de betrekking van het onderzoek. 
 
Hierop volgend dienen de exploratieve vragen beantwoord te worden. Deze deelvragen 
worden beantwoord door middel van twee dataverzamelingstechnieken: literatuurstudie en 
interviews. Met behulp van deze dataverzamelingstechnieken wordt inzicht verkregen in de 
bestaande kennis en kan er gekeken worden naar de effecten van variabelen op 
maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid. Literatuurstudie wordt toegepast bij de 
deelvragen 8, 9 en 11 en interviews worden toegepast bij de deelvragen 9, 10, 11, 12 en 13. 
De interviews worden afgenomen bij beleidsmakers van gemeenten in de stadsregio Parkstad 
Limburg, woningcorporaties actief in de stadsregio Parkstad Limburg, deskundigen / 
onderzoekers van leefbaarheid en representanten van geconcentreerde / geregionaliseerde 
maatschappelijke voorzieningen in de stadsregio Parkstad Limburg. Beleidsmakers van 
gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg hebben inzicht in de problemen met betrekking 
tot bevolkingsafname en zij hebben verantwoordelijkheid voor de aanpak van 
maatschappelijke voorzieningen. Hierbij dienen tevens interviews afgenomen te worden bij de 
gemeenten die gezamenlijk met andere gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg 
maatschappelijke voorzieningen in stand houden. Door het interviewen van 
woningcorporaties wordt duidelijk wat woningcorporaties voor toevoegende rol hebben voor 
maatschappelijke voorzieningen. Interviews met deskundigen en onderzoekers, zoals RIGO 
Research en Advies BV, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ABF 
Research, Labyrinth Onderzoek en Advies en Sociaal en Cultureel Planbureau, worden 
gehouden om inzichtelijk te maken wat de meerwaarde van maatschappelijke voorzieningen 
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is voor de leefbaarheid en of regionalisering en concentratie van maatschappelijke 
voorzieningen een positief effect hebben op de leefbaarheid in een wijk, buurt, stadsdeel of 
gemeente. Daarnaast dienen interviews gehouden te worden met representanten van 
maatschappelijke voorzieningen in de stadsregio Parkstad Limburg, omdat zij te maken 
hebben met de uitvoering van het beleid en hierdoor inzicht kunnen hebben in de gevolgen 
voor de doelgroepen van de maatschappelijke voorzieningen. 

 
Figuur 1.5 Schematische weergave plan van aanpak 

1.5 Leeswijzer 

Deze masterthesis bestaat uit een vijftal hoofdstukken en de opbouw van deze thesis loopt 
vrijwel synchroon aan de stappen in het plan van aanpak (paragraaf 1.4; figuur 1.5).  
 
Hoofdstuk twee geeft inzicht in de bevolkingsdaling in Nederland, de financiële middelen van 
gemeenten, de veranderende regelgeving voor woningcorporaties, de leefbaarheid in de eerste 
generatie krimpregio’s en regionalisering en concentratie.  
 
In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de maatschappelijke voorzieningen in de stadsregio 
Parkstad Limburg. Hierbij komen de ontwikkelingen en maatregelen van maatschappelijke 
voorzieningen aan bod.  
 
In hoofdstuk vier komt het veldonderzoek aan bod. Hiervoor wordt eerst de ontbrekende data 
en dataverzamelingsmethode besproken, waarna de beantwoording van de exploratieve 
deelvragen plaats vindt.  
 
Tot slot wordt in hoofdstuk vijf antwoord gegeven op de onderzoeksvragen aan de hand van 
het literatuuronderzoek en de afgenomen interviews.  
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2. LITERATUURVERKENNING 

In dit hoofdstuk worden de inhoudelijke en beschrijvende vragen door middel van 
literatuuronderzoek behandeld. Allereerst wordt in paragraaf 2.1 de nationale, regionale en 
lokale bevolkingsdaling toegelicht. Daarnaast komen in deze paragraaf de lokale aanpak van 
bevolkingsdaling en de relevante krimpregio voor dit onderzoek aan bod. Vervolgens worden 
de beschikbaar gestelde financiële middelen door de Rijksoverheid en provincies beschreven 
in paragraaf 2.2. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de effecten van bevolkingsdaling 
op de financiën van gemeenten. Ten derde komt in paragraaf 2.3 de regelgeving met 
betrekking tot maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid voor woningcorporaties aan 
bod. Ten vierde wordt in paragraaf 2.4 ingegaan op de relevante maatschappelijke 
voorzieningen voor dit onderzoek. In paragraaf 2.5 worden vervolgens de leefbaarheid in 
krimpregio’s en in de relevante krimpregio voor dit onderzoek toegelicht. Ten zesde worden 
de begrippen regionalisering en concentratie toegelicht in paragraaf 2.6. In deze paragraaf 
wordt tevens de historische context van regionalisering en concentratie beschreven. Ten slotte 
worden in paragraaf 2.7 de conclusies van dit hoofdstuk weergegeven.  
 
In figuur 2.1 is de opbouw van de paragrafen uit dit hoofdstuk ingetekend in de schematische 
weergave van het model. 

 
Figuur 2.1 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met de volgorde van behandeling in dit  

hoodstuk 

2.1 Bevolkingsdaling 

De paragraaf bevolkingsdaling geeft inzicht in de factor ‘bevolkingsdaling’ uit het 
schematische onderzoeksdoel, zoals gearceerd weergegeven in figuur 2.2 op de volgende 
pagina. In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationale bevolkingsdaling, regionale en 
lokale bevolkingsdaling. Vervolgens wordt het beleid voor bevolkingsdaling toegelicht. 
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Figuur 2.2 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met gearceerd de te behandelen factor  

2.1.1 Nationale bevolkingsdaling 

Nederland kent een lange historie van groei. De Nederlandse bevolking is sinds 1900 
gegroeid van 5,1 naar bijna 16,8 miljoen inwoners op 01 januari 2013 (Centraal Bureau voor 
de Statistiek, 2013). In deze periode is er geen enkel jaar sprake geweest van een stagnatie of 
afname van het aantal inwoners ten opzichte van het voorgaande jaar. De bevolkingsomvang 
en bevolkingsgroei in de periode 1900-2010 is weergegeven in figuur 2.3. De piek in de 
bevolkingsomvang in 1946 is het begin van de zogenoemde babyboom, de geboortegolf na de 
Tweede Wereldoorlog. Voor 1970 was de bevolkingsgroei in Nederland voornamelijk te 
wijten aan natuurlijke groei; het aantal geboorten lag hoger dan het aantal sterften 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012a). Na 1970 werd migratie belangrijker 
voor de bevolkingsgroei, door een afname van het aantal geboorten en een toename van het 
aantal buitenlandse immigranten (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012a). 
Nederland heeft de komende jaren nog te maken met bevolkingsgroei. Volgens de 
bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolkingsgroei 
na 2040 omslaan in een bevolkingsafname, doordat het positieve migratiesaldo het negatieve 
geboorteoverschot niet meer kan compenseren. Tot 2040 is er sprake van een afname van de 
groei. De bevolkingsomvang in de periode 1950-2060 is weergegeven in figuur 2.4. 

 
Figuur 2.3 Bevolkingsomvang en bevolkings-  Figuur 2.4  Bevolkingsomvang in miljoenen,    

groei, 1900-2010 (op 1 januari)     1950-2060  (Bron: Rijksinstituut  
(Bron: Rijksinstituut voor      voor Volksgezondheid en Milieu,  
Volksgezondheid en Milieu, 2012a)   2012b)  
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2.1.2 Regionale bevolkingsdaling 

Ondanks dat de Nederlandse bevolkingsomvang de komende jaren nog zal toenemen, lopen 
sommige regio’s voor op de landelijke ontwikkelingen en worden zij al met een structurele 
bevolkingsdaling geconfronteerd.  
 
Figuur 2.5 geeft de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per regio weer 
door middel van prognosekaarten. Deze prognosekaarten laten zien in welke periode de 
regio’s de maximale bevolking bereiken. De kaarten maken gebruik van een indeling van 
Nederland aan de hand van de COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma 
(COROP). Deze indeling bestaat uit veertig gebieden waarin iedere regio een centrale kern 
met een omliggend verzorgingsgebied heeft. Deze indeling volgt daarnaast de grenzen van de 
provincies. Opgemerkt dient te worden dat er veel onzekerheden zijn met betrekking tot de 
gemaakte prognoses, omdat demografische ontwikkelingen samenhangen met moeilijk 
voorspelbare maatschappelijke en economische ontwikkelingen (Ter Veer, Boschman en 
Verwest, 2010). Daarnaast zijn regionale verhuisbewegingen lastiger in te schatten dan 
nationale verhuis-bewegingen. 

Figuur 2.5 Prognosekaarten bevolkingskrimp Nederland naar COROP-regio (Ter Veer e.a., 2010) 
 

Op dit moment hebben zeven regio’s te maken met demografische krimp. Deze regio’s 
worden ook wel eerste generatie krimpregio’s genoemd en bevinden zich in Zuid-Limburg, 
Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. De regio Zuid-Limburg werd als eerste 
geconfronteerd met demografisch krimp, namelijk sinds 1998. De regio’s Noordoost-
Groningen en Zeeuws-Vlaanderen hebben beiden sinds 2003 te maken met krimp.  
 
De tweede generatie krimpregio’s (of anticipeerregio’s) staan aan de vooravond van 
demografische krimp. De tweede generatie krimpregio’s bestaat uit Noordwest Friesland, 
Noordoost Friesland, Oost-Drenthe, Achterhoek, Twente, Kop van Noord-Holland, Goeree-
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Overflakkee, Voorne-Putten, Schouwen-Duivenland, Groene Hart Zuid-Holland 
(Krimpernerwaard, Vijfheerenland en Rijnstreek), West-Brabant, Noord-Limburg en Midden-
Limburg (Rijksoverheid e.a., 2012). In een tweede generatie krimpregio is in de periode 2010-
2020 en / of 2020-2040 sprake van bevolkings- en /of huishoudensdaling (Rijksoverheid e.a., 
2012).  
 
De demografische krimp is omvangrijker in de eerste generatie krimpregio’s dan elders in 
Nederland. Daarom wordt hieronder de bevolkingsdaling in de eerste generatie krimpregio’s 
en de provincies waarin zij gelegen zijn beschreven. 

Provincie Zeeland: regio Zeeuws-Vlaanderen 

In de provincie Zeeland is op korte termijn geen sprake van structurele en substantiële 
bevolkingsdaling op regionaal niveau (Topteam Krimp, 2009). De totale bevolking zal tussen 
2008 en 2025 stijgen met 3,3 procent, waarna de provincie te maken krijgt met krimp 
(Dijkstal en Mans, 2009). De bevolkingskrimp wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
negatieve aanwas. Op dit moment blijft de huishoudensgrootte afnemen door toenemende 
individualisering en vergrijzing. Dit heeft een toename van het aantal huishoudens tot gevolg.  
 
In de provincie Zeeland zijn er met betrekking tot de bevolkingsontwikkelingen verschillen 
tussen gebieden merkbaar. De eerste generatie krimpregio Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit de 
gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. In deze drie gemeenten zijn tot 2030 regionale 
verschillen te zien met betrekking tot de bevolkingsontwikkeling. De gemeente Hulst blijft 
qua bevolkingsomvang redelijk stabiel terwijl de gemeenten Sluis en Terneuzen door een 
sterfteoverschot en / of negatief migratiesaldo verder gaan krimpen. 
 
De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft een andere historische context dan de eerste generatie 
krimpregio’s Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg, doordat de daling van de bevolking in 
Zeeuws-Vlaanderen geleidelijk van aard is (Kaagman, 2012). De bevolking van Zeeuws-
Vlaanderen zal in de periode 2010 tot 2030 met bijna 8.000 inwoners dalen (een daling van 
7,5 procent) (Kaagman, 2012).  

Provincie Groningen: regio Noordoost-Groningen 

In de provincie Groningen hebben een aantal regio’s te maken met een structurele daling van 
de bevolking. Deze regio’s bevinden zich in het noordoosten van de provincie. De 
bevolkingsdaling in het noorden van Nederland wordt vooral veroorzaakt door binnenlandse 
migratie. Daarnaast zijn er binnen de provincie regionale verschillen in bevolkings-
veranderingen waar te nemen. Een aantal gemeenten krijgt in de periode 2005 tot 2025 te 
maken met een demografische krimp groter dan 15 procent, terwijl andere gemeenten in deze 
periode nog te maken hebben met een groei van het aantal inwoners.  
 
De eerste generatie krimpregio Noordoost-Groningen bestaat uit de regio Eemsdelta, regio 
Oost-Groningen en gemeente De Marne. In de regio Eemsdelta zijn de gemeenten Delfzijl, 
Eemsmond, Appingedam en Loppersum gelegen. De regio Oost-Groningen bestaat uit de 
gemeenten Oldambt, Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde, Bellingwedde, Pekela en 
Stadskanaal. In deze drie gebieden hebben veel jonge, kansrijke en draagkrachtige 
huishoudens de regio verlaten, waardoor de bevolkingsopbouw eenzijdig is: relatief veel 
senioren, laag opgeleiden, werklozen en lagere inkomensgroepen (Provincie Groningen, 
2010). 
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Volgens prognoses zal de bevolkingsomvang in de periode 2008 tot 2040 in de regio 
Eemsdelta met 25 procent, in de regio Oost-Groningen met 13 procent en in de gemeente De 
Marne met 25 procent dalen (Provincie Groningen, 2010). In de gemeenten blijft de 
economische ontwikkeling achter bij de provincie en Nederland. De regio Eemsdelta vormt 
hierop een uitzonderling, doordat het havengebied zorgt voor een sterk groeiende economie 
van de regio. 

Provincie Limburg: regio Zuid-Limburg 

De provincie Limburg is als eerste geconfronteerd met demografische krimp. De 
bevolkingskrimp in de provincie vindt voornamelijk plaats in de regio Zuid-Limburg en in het 
bijzonder in de stadsregio Parkstad Limburg. De stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit de 
volgende acht gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, 
Simpelveld en Voerendaal. Door de forse bevolkingsafname in stadsregio Parkstad is er 
sprake van bevolkingsafname in de gehele provincie Limburg. In figuur 2.6 is de bevolkings- 
en huishoudensontwikkeling in de periode 2012 tot 2030 van de provincie Limburg 
weergegeven. 

 
Figuur 2.6 Prognose bevolkingsontwikkeling provincie Limburg, 2012-2030 (Bron: Van meer naar beter, 

2012a) 

 
Ondanks de huishoudensverdunning neemt het aantal huishoudens in Zuid-Limburg af. De 
bevolkingsomvang in de stadsregio Parkstad Limburg neemt in de periode 2009 tot 2025 naar 
verwachting af met ruim 15.000 inwoners en in de periode 2025 tot 2040 wordt een 
bevolkingsafname van 40.000 inwoners verwacht (Planbureau voor de Leefomgeving, 2009) 
Dit betekent een bevolkingskrimp van ruim 15 procent in de periode 2009 tot 2040. Een 
overzicht van het aantal inwoners en de procentuele verandering in de periode 2008 tot 2040 
van de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg is te vinden in bijlage 1. De 
bevolkingsontwikkeling van de gemeente Nuth is los opgenomen in deze bijlage, omdat deze 
gemeente pas vanaf 2010 deel uit maakt van de stadsregio Parkstad Limburg. Deze 
bevolkingsprognoses zijn opgesteld door het onderzoeksbureau E,til1. 
                                                           
1 E,til is een regionaal economisch onderzoeksbureau, welke onderzoek verricht in opdracht van overheden, 

instellingen en het bedrijfsleven. 
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2.1.3 Lokale bevolkingsdaling 

Volgens de regionale bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het 
Planbureau voor de Leefomgeving (2010) zal tot 2040 meer dan een derde van alle gemeenten 
te maken krijgen met een afname van de bevolking, en ongeveer een tiende met een afname 
van het aantal huishoudens. De meeste gemeenten krijgen de komende decennia al te maken 
met een afname van de potentiële beroepsbevolking. In figuur 2.7 is de bevolkings- en 
huishoudensontwikkeling tot 2025 per gemeente weergegeven. Er zijn aanzienlijke 
verschillen te zien tussen de bevolkings- en huishoudensontwikkeling van gemeenten. De 
grootste relatieve bevolkingsafname zal plaatsvinden in de gemeenten Wognum (Noord-
Holland), Nuth (Zuid-Limburg) en Amerongen (Utrecht). Deze gemeenten tellen volgens 
prognoses in 2025 een kwart tot één vijfde minder inwoners dan in 2005 (Van Dam, De Groot 
en Verwest, 2006). Van de tien gemeenten met de grootste relatieve bevolkingsafname liggen 
er zes in de regio Zuid-Limburg. In een aantal COROP-regio’s (figuur 2.7) is te zien dat in 
deze regio’s tevens gemeenten zijn die een positieve bevolkingsontwikkeling hebben. 
Daarnaast komen in sommige groeiregio’s gemeenten voor die te maken hebben met relatief 
grote bevolkingsafname.  

 
Figuur 2.7 Prognose bevolkingsontwikkeling Nederland naar gemeenten, 2005-2025 (Bron: Van Dam  

e.a., 2006) 

2.1.4 Beleid voor bevolkingsdaling 

De gemeenten in de eerste generatie krimpregio’s hebben jarenlang het probleem van krimp 
onderschat en hier niet juist op geanticipeerd. Demografische krimp werd door bestuurders 
van krimpregio’s vaak geassocieerd met economische neergang en verpaupering, terwijl groei 
synoniem was met succes (Korsten en Goedvolk, 2008). De gemeenten in de eerste generatie 
krimpregio’s hadden daarom hun aandacht voornamelijk gericht op het bestrijden van 
demografische krimp. Volgens Korsten en Goedvolk (2008) gingen krimpgemeenten in 2008 
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nog steeds, ondanks de prognoses van bevolkingsdaling, in hun meerjarenraming uit van 
bevolkingsgroei. Het besef dat demografische krimp geen tijdelijk en omkeerbaar proces is, 
was ondanks financiële problemen of een bestuurlijke crisis nog niet altijd doorgedrongen. 
Gemeenten ontwikkelden bijvoorbeeld een vernieuwde woningmarktstrategie zodat nieuwe 
inwoners aangetrokken konden worden (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010). De focus 
van gemeenten op het bestrijden van krimp heeft gezorgd voor een vergroting van het 
probleem, omdat gemeenten hun woningvoorraad en voorzieningenniveau te lang hebben 
uitgebreid (Ter Veer e.a., 2010).  
 
De Sociaal-Economische Raad stelt in 2011 in hun advies ‘Bevolkingskrimp benoemen en 
benutten’ dat de ‘sense of urgency’ in de eerste generatie krimpregio’s sterk is toegenomen. 
De regio’s zijn zich nu meer bewust dat bevolkingsafname geen tijdelijk en omkeerbaar 
proces is. De eerste generatie krimpregio’s zijn zich daarom gaan richten op het begeleiden 
van bevolkingskrimp. Dit doen zij door het maken van een beleidsomslag (Planbureau voor 
de Leefomgeving, 2010). Met deze beleidsomslag wordt krimp als gegeven beschouwd en het 
beleid ten aanzien van de woning- en voorzieningenmarkt aangepast aan de kleinere vraag. 
De bewustwording van bevolkingsafname is volgens Van Otterdijk (2011) in Zuid-Limburg 
en de regio Eemsdelta (Noordoost-Groningen) beter doorgedrongen dan in Zeeuws-
Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen is de strategie namelijk nog gericht op het binnenhalen 
van migranten naast het begeleiden van krimp. De provincie Zeeland heeft diverse pogingen 
ondernomen om het probleembesef bij gemeenten in de provincie te vergroten (Planbureau 
voor de Leefomgeving, 2010).  
 
In de regio Zuid-Limburg is naast de toegenomen bewustwording, het besef gegroeid om 
krachten te bundelen om zodoende de kansen te grijpen en de bedreigingen van krimp het 
hoofd te bieden (Van Dam e.a., 2006). Sinds 1999 werken de acht gemeenten samen onder de 
naam stadsregio Parkstad Limburg, met als doel het opheffen van de sociale en economische 
achterstand ten opzichte van de rest van Nederland en de kansen te benutten die horen bij een 
stedelijke regio in een grensstreek (Kennisbank Platform31, 2013). Met het grijpen en 
benutten van kansen wordt gedacht aan het stimuleren van de economische sectoren die 
aansluiten bij de vraag van de huidige potentiele beroepsbevolking en het voorkomen van 
intraregionale concurrentie om (dezelfde) inwoners en bedrijven.  
 
In de tweede generatie krimpregio’s is de bewustwording van de demografische 
ontwikkelingen nog in volle gang (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010; Sociaal-
Economische Raad, 2011). Op basis van de gevolgen van krimp in de eerste generatie 
krimpregio’s hebben het Rijk, de provincies en de gemeenten eind 2010 aanbevelingen 
gedaan voor de tweede generatie krimpregio’s. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het 
tijdig anticiperen op de demografische ontwikkelingen via realistische lange termijn 
investeringen in de publieke en private sector, zodat structurele overcapaciteit wordt 
voorkomen (Sociaal-Economische Raad, 2011). Door ontwikkelingen beter af te stemmen 
met andere gemeenten en met de (toekomstige) demografische ontwikkelingen kunnen 
concurrentie binnen de regio om inwoners en bedrijven, onrendabele investeringen en een 
overaanbod aan woningen en voorzieningen worden voorkomen. Het betreft hierbij een 
preventief beleid omdat veel van de tweede generatie krimpregio’s nog mogelijkheden hebben 
om tijdig bij te kunnen sturen. Regionaal samenwerken en het integraal en intersectoraal 
aanpakken van de herstructureringsopgave staan hierbij centraal (Sociaal-Economische Raad, 
2011).  
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Op landelijk niveau wordt door verschillende organisaties geprobeerd de bewustwording van 
bevolkingsafname te vergroten, door bijvoorbeeld het instellen van het Topteam Krimp, het 
opzetten van het Nationaal Netwerk Bevolkingsafname, het opzetten van het Kennisplatform 
Demografische Transitie, het uitvoeren van onderzoek en het organiseren van congressen 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2010). Daarnaast bouwt de provincie Limburg het 
expertisecentrum NEIMED uit tot een landelijk en internationaal kennisknooppunt en 
organiseren de krimpprovincies bijeenkomsten met maatschappelijke marktpartijen om 
nieuwe kansen van krimp te achterhalen (Rijk, VNG en IPO2, 2009). Hierbij kan gedacht 
worden aan kansen door de verwachte groei in de zorgsector en de afnemende milieudruk 
(mobiliteit en consumptie). 

2.2 Financiële middelen  

Het op peil houden van het voorzieningenniveau vraagt voortdurend om de inzet van 
financiële middelen. Structurele bevolkingsdaling kan verantwoordelijk zijn voor het afnemen 
van de inkomsten en de toename van de uitgaven. In deze subparagraaf worden de financiële 
middelen van de overheden daarom toegelicht. Hierbij komt het effect van bevolkingsafname 
op de financiële middelen aan bod. In figuur 2.8 is schematisch weergegeven welke 
onderdelen in deze paragraaf worden behandeld door middel van een grijze arcering of 
omlijning. 

 
Figuur 2.8 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met gearceerd of omlijnd de te behandelen 

factor en het verband 

2.2.1 Rijksoverheid 

De Rijksoverheid heeft een belangrijke rol bij het thema bevolkingsdaling, doordat de 
bewustwording, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van nationaal belang zijn (Rijk, 
VNG en IPO, 2009). Het Rijk speelt een faciliterende rol bij de aanpak van bevolkingsdaling. 
Het Rijk wil samen met de VNG en het IPO waarborgen dat voor inwoners in de krimp-
gebieden de leefbaarheid op peil blijft. De Rijksoverheid probeert de bewustwording van 
bevolkingsdaling te vergroten en biedt ruimte voor experimenten. Daarbij is het Rijk 
verantwoordelijk voor wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving dient voldoende ruime te 
bieden voor de lokale en provinciale overheid om met maatwerkoplossingen de gevolgen van 
bevolkingsdaling aan te pakken (Rijk, VNG en IPO, 2009). Het Rijk stelt geen structureel 

                                                           
2 De afkortingen VNG en IPO staan voor de Verenging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal 

Overleg. VNG is de koepelorganisatie van alle gemeenten en behartigt de belangen van gemeenten bij de 

overheden en maatschappelijke organisaties. IPO is de verenging van de 12 provincies en behartigt de belangen 

van de provincies in Den Haag en Brussel. 
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budget beschikbaar voor de aanpak van bevolkingsdaling. Desalniettemin worden 
krimpgebieden tijdelijk financieel ondersteund door het Rijk, zodat gemeenten en provincies 
zelfstandig hun verantwoordelijkheid voor het oplossen van krimp gerelateerde knelpunten 
kunnen oppakken (Rijk, VNG en IPO, 2012). 
 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische 
Zaken hebben in 2008 eenmalig een bijdrage van 10 miljoen euro toegevoegd aan het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), zodat provincies de gevolgen van 
bevolkingsdaling op het voorzieningenniveau kunnen begeleiden op het platteland (Rijk, 
VNG en IPO, 2009). Deze financiële impuls is bedoeld voor de periode 2008-2012. 
Provincies konden in deze periode bezien of ze deze middelen ook daadwerkelijk inzetten.  
 
In 2008 is tevens door de Rijksoverheid een financiële bijdrage van 12 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor regio’s die bezig zijn met het opvangen van de gevolgen van krimp 
(Rijk, VNG en IPO, 2012). De bijdrage van de Rijksoverheid wordt gebruikt ter 
ondersteuning van projecten die de neergaande bevolkingsontwikkeling proberen op te 
vangen, zoals projecten in de stadsregio Parkstad Limburg (Rijk, VNG en IPO, 2012). Deze 
projecten moeten dienen als voorbeeld voor andere regio’s met bevolkingsdaling. 
 
Daarnaast heeft de Rijksoverheid in 2010 een eenmalige bijdrage van 31 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor het voorkomen van toekomstige structurele leegstand in de 
woningmarkt tot 2020 (Rijk, VNG en IPO, 2012). Deze Rijksbijdrage is toegekend aan de 
eerste generatie krimpregio’s. De gemeenten in de krimpregio’s werken samen met de 
provincies, de corporaties en het ministerie van VROM/WWI aan een aanpak van de 
gevolgen van huishoudensdaling voor de woningmarkt (Rijk, VNG en IPO, 2012). De 
betrokken gemeenten dienen in de vorm van een transformatieplan tot een aanpak te komen 
voor de structurele extra leegstand, bovenop de gewenste frictieleegstand (Rijk, VNG en IPO, 
2012). De verdeling van deze Rijksbijdrage zal gebeuren aan de hand van de verwachte 
structurele leegstand en de kwaliteit van de transformatieplannen.  
 
Tot slot stelt het Rijk in de periode 2011-2016 extra middelen beschikbaar aan gemeenten die 
voldoen aan de krimpmaatstaf. Een gemeente komt in aanmerking voor financiële middelen 
indien het inwoneraantal de laatste zeven jaar met meer dan een procent is gedaald. De 
krimpmaatstaf betaalt de gemeente een bedrag per ‘verloren’ inwoner, welke ze zonder krimp 
voor die inwoner uit het Gemeentefonds zouden hebben ontvangen (Provincie Limburg, 
2010a). Met de extra financiële middelen van de krimpmaatstaf kunnen gemeenten een deel 
van de maatregelen betalen die nodig zijn om in te spelen op krimp (Provincie Limburg, 
2010a). Het Rijk zal na vijf jaar beoordelen hoe deze extra middelen zijn ingezet door de 
krimpende gemeenten. 

2.2.2 Provincies 

Provincies zijn belangrijke investeerders en houden deels toezicht op de gemeentelijke 
financiën. Het Rijk kent provincies jaarlijks een algemene uitkering toe via het 
provinciefonds. In het provinciefonds is de verdeling van de budgetten voor groei en krimp 
gebaseerd op de bevolkingsontwikkeling voor de komende 20 jaar (Cebeon, 2011). De 
provincies Groningen, Zeeland en Limburg hebben voor het ontwikkelen van taken met 
betrekking tot groei en krimp via het provinciefonds respectievelijk 8 miljoen euro, 9 miljoen 
euro en 18 miljoen euro ontvangen (Cebeon, 2011). De uitkering van Rijksoverheid via het 
provinciefonds zal naar verwachting de komende jaren door bezuinigingen dalen, doordat het 
provinciefonds evenveel groeit of krimpt als de netto Rijksuitgaven.  
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Naast de uitkering via het provinciefonds hebben de provincies waarin de eerste generatie 
krimpregio’s gelegen zijn in 2010 de eenmalige bijdrage van 31 miljoen euro van het Rijk 
ontvangen. Hiervan is 14,75 miljoen euro toebedeeld aan zowel de provincie Groningen als de 
provincie Limburg. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de verwachte structurele 
leegstand in de periode 2010 tot 2020 in de regio Eemsdelta en het opstellen van een 
transformatieplan voor de woningmarkt in de stadsregio Parkstad Limburg (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010; Parkstad Limburg, 2010). Doordat de 
krimpregio Zeeuws-Vlaanderen niet te maken heeft met een forse bevolkings- en 
huishoudensdaling, zoals in de stadsregio Parkstad Limburg en de regio Eemsdelta, kreeg de 
regio Zeeuws-Vlaanderen 1,5 miljoen euro van de eenmalige bijdrage van de Rijksoverheid 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010). Dit geld is door de 
provincie Zeeland beschikbaar gesteld aan de gemeente Sluis ten behoeve van het krimp-
experiment in de stad Oostburg (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
2010). 
 
De provincies hebben daarnaast extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak 
van de gevolgen van de bevolkingskrimp. De provincie Groningen heeft financiële middelen 
toegekend aan de drie krimpgebieden in de provincie in de periode 2010-2014, zodat een visie 
en aanpak ontwikkeld kan worden voor de leefbaarheids- en woonvragen die voortkomen uit 
bevolkingsafname (Provincie Groningen, 2012). Verder heeft de provincie Groningen de 
subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden gerealiseerd om de leefbaarheid in de 
krimpregio’s te verbeteren. In de periode 2011 tot 2020 is jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar 
voor het voorbereiden en uitvoeren van acties, maatregelen, projecten en experimenten die 
een bijdrage leveren aan het voorkomen en mogelijk oplossen van leefbaarheidsvraagstukken 
die het gevolg zijn van de bevolkingsdaling (Provincie Groningen, 2010). In de provincie 
Zeeland is daarnaast 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opknappen en slopen van 
woningen, winkels en wegen in Oostburg.  
 
In 2010 heeft de provincie Limburg samen met de stadsregio Parkstad Limburg een 
samenwerkingsverband gesloten zodat de strategische agenda van de stadsregio Parkstad 
Limburg gerealiseerd kan worden. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het 
verbeteren van de bereikbaarheid, het introduceren van nieuwe technologieën en het 
verbeteren van de kwaliteit van wonen en onderwijs. Om dit te realiseren stellen de provincie 
Limburg en de stadsregio Parkstad Limburg samen totaal 25 miljoen euro beschikbaar 
(Provincie Limburg, 2010b). Daarnaast investeren de gemeenten die deel uitmaken van de 
stadsregio 75 miljoen euro. Het fonds draagt de naam ‘Regiodialoogfonds’. Verder hebben de 
provincie Limburg en de stadsregio Parkstad Limburg in 2012 toegezegd om financiële 
ondersteuning van 12,5 miljoen euro te geven voor de grootschalige herstructurering van de 
woningvoorraad in de wijken Hoensbroek (gemeente Heerlen), Nieuwenhagen-Lichtenberg 
(gemeente Landgraaf) en Brunssum-Centrum-Noord (gemeente Brunssum) (Van meer naar 
beter, 2012b). Door deze financiële ondersteuning willen de provincie en de stadsregio 
Parkstad Limburg de leegstand terugbrengen, de sloopplekken goed inrichten en de 
leefbaarheid verbeteren.  

2.2.3 Gemeenten in krimpregio’s 

De belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten in krimpgebieden is het Gemeentefonds; 38 
procent van de uitgaven worden met dit fonds gedekt (Economisch Instituut voor de Bouw, 
2012). Het Gemeentefonds bestaat uit een algemene uitkering en kan bestaan uit een 
specifieke uitkering of bijdrage. Het Rijk beoogt iedere gemeente door middel van de 
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algemene uitkering van het Gemeentefonds in een vergelijkbare financiële positie te brengen. 
De belangrijkste doelstelling van het Gemeentefonds is het streven naar verevening van de 
voorzieningencapaciteit Rekenkamercommissies Parkstad Limburg (2010). Op deze manier 
wil de Rijksoverheid een gelijk voorzieningenniveau in vergelijkbare gemeenten mogelijk 
maken. De verdeling van de algemene uitkering wordt bepaald door te kijken naar het aantal 
inwoners, het aantal jongeren, het aantal uitkeringsgerechtigden, de oppervlakte van het land 
en de grootte van de watergebieden. Deze verdeling wordt door het Periodiek Onderhouds 
Rapport Gemeentefonds (POR) jaarlijks gecontroleerd om te kijken of de verdeelmaatstaven 
juist zijn. In het POR 2009 en POR 2010 is aandacht besteed aan bevolkingsdaling. In het 
POR 2009 werd geen indicatie gegeven dat de verdeling van het Gemeentefonds niet aansloot 
met de kosten van gemeenten (Rijk, VNG en IPO, 2009). Ook het Centrum voor Onderzoek 
van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft in 2009 onderzoek gedaan naar 
de effecten van bevolkingsdaling op de gemeentelijke financiën. In dit onderzoek werden 
geen aanwijzingen gevonden dat bevolkingskrimp voor gemeenten op de korte termijn tot 
financiële problemen leidt. In het POR 2010 is op een andere manier gekeken naar 
bevolkingsdaling, doordat specifiek gekeken is naar de bevolkingsdaling in de eerste 
generatie krimpregio’s (Rijk, VNG en IPO, 2009). De conclusie van het POR 2010 is dat het 
Gemeentefonds in de toekomst onvoldoende dynamisch reageert op de demografische 
voorspellingen (Rijk, VNG en IPO, 2009). 
 
Het Economisch Instituut voor de Bouw (2012) heeft een onderzoek uitgevoerd om het effect 
van de bevolkingsdaling op de gemeentelijke uitgaven en inkomsten te bepalen. Hiervoor zijn 
gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen geanalyseerd en is gekeken naar verwachten 
ontwikkelingen in inkomsten en uitgaven bij gelijkblijvend beleid in de jaren 2020 en 2040. 
Het onderzoek concludeert dat de uitgaven van de gemeenten in de eerste generatie 
krimpregio’s in de periode 2011 tot 2040 structureel stijgen met 13 procent. Hierbij is geen 
rekening gehouden met de verslechtering van de gemeentefinanciën door de fysiek-
ruimtelijke opgave. De fysiek-ruimtelijke opgave zorgt voor extra uitgaven van regio’s met 
omvangrijke krimp, doordat de herstructurering niet meer bekostigd kan worden door de 
opbrengsten van de grondexploitatie bij nieuwbouw. De forse structurele stijging van 
uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven aan voorzieningen in de categorie 
welzijn. Daarnaast concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw dat de bevolkings-
krimp een drukkend effect heeft op de uitgaven, maar dat per saldo toch sprake is van een 
stijging. Daarbij concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (2012) dat bij 
ongewijzigd beleid de gemeentefinanciën in de eerste generatie krimpregio’s met 80 miljoen 
euro structureel verslechteren. Het grootste gedeelte van deze verslechtering vindt plaats in 
2020, door de doorwerking van de bezuinigingen van de Rijksoverheid op het Gemeente-
fonds. Daarnaast worden het wegvallen van de krimpmaatstaf (8,5 miljoen euro) en de 
demografische ontwikkelingen in combinatie met de te verwachten loon- en 
productiviteitsontwikkeling als oorzaken aangemerkt.  
 
De Rekenkamercommissies Parkstad Limburg (2010) concludeert, in tegenstelling tot de 
onderzoeken van COELO en POR, dat bevolkingskrimp een extra kostenfactor is voor de 
gemeentefinanciën. De rekenkamercommissies Parkstad Limburg toont in haar onderzoek aan 
dat de inkomsten uit de Algemene Uitkering als gevolg van de demografische ontwikkeling 
bij alle gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg zullen afnemen de komende 25 jaar. Het 
gaat hierbij om een gemiddelde daling van 25 procent van de inkomsten en dit betekent een 
daling van ongeveer 61 miljoen euro. Deze afname in inkomsten is gebaseerd op de 
bevolkingsprognoses door onderzoeksbureau E,til (bijlage 1). Het ontbreken van een 
kostenmaatstaf, die rekening houdt met het vermogensverlies in voorzieningen en de sociale, 
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culturele en economische infrastructuur in gemeenten als gevolg van demografische krimp, 
zorgt ervoor dat de voorzieningencapaciteit van gemeenten onder druk komt te staan 
(Rekenkamercommissies Parkstad Limburg, 2010). De algemene uitkering is minder geschikt 
voor krimpscenario’s, doordat de afname van de bevolking en de te verwachten sloop van 
woningen groter is dan de positieve effecten, zoals de stijging van het aantal senioren. 

2.3 Regelgeving woningcorporaties 

Deze paragraaf gaat in op de veranderende regelgeving voor woningcorporaties en de 
gevolgen hiervan voor het realiseren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen, 
zoals weergegeven in figuur 2.9. De factor die in deze paragraaf behandeld wordt is 
weergegeven door een grijze arcering en het te behandelen verband is aangeduid met een 
grijze omlijning.  
 

 
Figuur 2.9 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met gearceerd of omlijnd de te behandelen 

factor en het verband 
 
Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) bestond tot 1997 uit vijf verantwoordings-
velden, welke de leidraad vormen voor het werk van woningcorporaties. De verantwoordings-
velden zijn opgesteld door het ministerie van VROM (Rijksoverheid, 2010) en zijn als volgt:  

- Het passend huisvesten van de doelgroep; 
- Het kwalitatief in standhouden van de woningvoorraad; 
- Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid; 
- Het waarborgen van de financiële continuïteit; 
- Het leveren van wonen en zorg. 

In 1997 vond een herziening plaats van het BBSH, waarbij een zesde verantwoordingsveld: 
het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken waarin woningen van 
corporaties gesitueerd zijn, is toegevoegd. Sinds deze herziening zijn woningcorporaties zich 
meer gaan inzetten voor het aanpakken van andere gebouwen dan woningen, het aanpakken 
van de woonomgeving buiten de directe nabijheid van woningen en het verrichten van andere 
werkzaamheden die ten goede komen aan het woongenot, zoals het realiseren en exploiteren 
van maatschappelijk vastgoed (RIGO Research en Advies BV, 2007). Eind 2005 is de 
groeiende rol van woningcorporaties vastgesteld door de minister van VROM door middel 
van een beleidsbrief. Hierin stelt minister Dekker het volgende: ‘Bij een wijkaanpak kan het 
ook gaan om het realiseren van maatschappelijk vastgoed, zoals in de sfeer van onderwijs of 
zorg. Het kan ook gaan om vastgoed voor winkel- en bedrijfsruimten met een wijkgebonden 
functie. De wijkgebonden functie is een belangrijk criterium voor de toegestane activiteiten 
van een corporatie. De exploitatie van diensten als zorg, welzijn, onderwijs en criminaliteits-
bestrijding blijft voorbehouden aan anderen. Maar de corporatie kan voor dergelijke diensten 
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op wijkniveau wel de fysieke huisvesting realiseren, zoals buurthuizen, wijkposten, 
zorgsteunpunten, brede scholen en meer.’ (Van Leent, De Moel en Van der Wal, 2009). 
Volgens minister Dekker zijn de mogelijkheden voor woningcorporaties op het gebied van 
maatschappelijk vastgoed dus groot. Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in 
buurten en wijken is een terrein waarin niet alleen woningcorporaties op opereren, maar waar 
samenwerking plaats vindt met gemeente(n), bewoners en instellingen op het gebied van zorg 
en welzijn (RIGO Research en Advies BV, 2007). 
 
In het Regeerakkoord van Rutte II worden de taken van woningcorporaties beperkt tot het 
bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct 
verbonden maatschappelijke vastgoed (Rijksoverheid, 2012). De aanleiding voor deze 
wijziging in de woningwet was de staatssteundiscussie in de Europese Commissie over de 
reikwijdte van activiteiten van woningcorporaties. In 2009 hebben de Nederlandse regering en 
de Europese Commissie bepaald dat woningcorporaties zich voor 90 procent aan Diensten 
van Algemeen Economisch Belang, ook wel DAEB activiteiten genoemd, dienen te houden. 
Maatschappelijk vastgoed kan deel uitmaken van DAEB activiteiten, indien het is opgenomen 
in de gelimiteerde lijst uit de Europese beschikking. De lijst met maatschappelijk vastgoed dat 
deel uitmaakt van DAEB activiteiten en hierdoor in aanmerking komt voor staatssteun is 
opgenomen in bijlage 2. Als maatschappelijk vastgoed niet is opgenomen in deze lijst dan 
wordt de activiteit gekenmerkt tot niet DAEB. Hierdoor wordt het vastgoed als commercieel 
vastgoed bestempeld en is er geen sprake van staatssteun. Voorzieningen met een 
commercieel karakter of voorzieningen met zowel een maatschappelijk als commercieel 
karakter komen niet meer in aanmerking voor staatssteun. Dit houdt in dat de voornamelijk 
onrendabele investeringen in maatschappelijk vastgoed niet meer rendabel(er) gemaakt 
kunnen worden door toevoeging van commerciële functies (Kennisbank Platform 31, 2010). 
Verder kunnen voorzieningen met een wijkoverstijgende functie door de veranderende 
regelgeving niet meer geborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
Hieronder vallen middelbare scholen, ziekenhuizen, bovenstedelijke sportvoorzieningen en 
functies die bijdragen aan de identiteit van de wijk. Indien een woningcorporatie een niet 
DAEB activiteit wil uitvoeren dient hiervoor op de commerciële markt geld geleend te 
worden. Doordat het onderpand van corporaties vaak klein is en het realiseren en exploiteren 
van maatschappelijk vastgoed veelal aanzienlijke investeringen en risico’s met zich mee 
brengt, is de financiering vaak niet mogelijk en zullen investeringen in maatschappelijk 
vastgoed uitblijven.  
 
Recentelijk, 20 november 2013, heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst de Tweede 
Kamer geïnformeerd over zijn opvatting met betrekking tot de leefbaarheid in Nederland. Uit 
deze kamerbrief komt naar voren dat het bedrijfseconomisch verstandig wordt gevonden voor 
woningcorporaties met een geconcentreerd bezit in een wijk om inzet te plegen vanuit het 
perspectief van leefbaarheid (Blok, 2013). Minister Blok verwijst naar het Burgerlijk 
Wetboek en geeft aan dat er verplichtingen zijn voor woningcorporaties om het woongenot 
van huurders te garanderen. Hier is volgens de kamerbrief een bepaalde inzet in de leef-
baarheid door woningcorporaties geschikt voor. De kamerbrief geeft geen helderheid in de 
taakomschrijving en mogelijkheden voor woningcorporaties om zich in te zetten voor de 
leefbaarheid. Deze kamerbrief spreekt het bovengenoemde Regeerakkoord dus tegen met 
betrekking tot de taken van woningcorporaties.  
 
Uit een enquête (met 120 gemeenten) door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten de afnemende investeringsruimte bij 
woningcorporaties zien als een gezamenlijk probleem (Aedes, 2013a). Volgens dit onderzoek 
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denkt 56 procent van de gemeenten dat de ambities van de gemeente met betrekking tot de 
leefbaarheid in buurten en wijken niet gerealiseerd kunnen worden, in grote gemeenten ligt dit 
percentage op 78 procent (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2013).  
 
Naast de veranderende regelgeving omtrent de activiteiten van woningcorporaties, zijn er nog 
een aantal andere zaken die ervoor zorgen dat het voor woningcorporaties lastiger wordt om 
een bijdrage te blijven leveren aan de leefbaarheid van de wijken waar hun woningen in 
gesitueerd zijn. Allereerst zorgt de invoering van de verhuurdersheffing voor een stijging van 
de jaarlijkse kosten van woningcorporaties. De verhuurdersheffing heeft als doel verhuurders 
van huurwoningen in de gereguleerde sector (huur lager dan 681,02 per maand) een bijdrage 
te laten leveren aan de dichting van het begrotingstekort, door toepassing van een heffing over 
de waarde van iedere huurwoning. In het onlangs vastgestelde woonakkoord is vastgesteld dat 
de verhuudersheffing jaarlijks 1,7 miljard euro bedraagt. De verhuurdersheffing wordt in 
krimpregio’s verzacht door het kabinet, omdat in deze regio’s veel kosten geraamd zijn voor 
sloop en herstructurering. Het gaat hierbij om een verzachting van 100 miljoen euro, dit 
bedrag dienen de overige woningcorporaties in Nederland te betalen (Aedes, 2013b). Uit het 
bovengenoemde onderzoek van VNG blijkt dat er grote verdeeldheid en onzekerheid is bij 
gemeentelijke managers over de vraag of corporaties nog voldoende investeringskracht 
overhouden na de verhuurdersheffing (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2013). Ten 
tweede is er sprake van een terugloop van inkomsten door de economische crisis. De Jong en 
Lagas (2012) van Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting hebben de indruk dat er sprake 
is van een perspectiefwisseling bij woningcorporaties in de opvatting over het prestatieveld 
leefbaarheid. Het prestatieveld met betrekking tot leefbaarheid kan breed en smal worden 
geïnterpreteerd. Bij bijvoorbeeld een brede opvatting worden leefbaarheidsvraagstukken in de 
ruimste zin van het woord opgepakt en omgezet in beleid en uitvoering. Een versmalde 
opvatting van het prestatieveld leefbaarheid, waarbij het werkterrein zich meer beperkt tot het 
bieden van woonruimte voor sociaal zwakkere groepen, kan zorgen voor het nadrukkelijk 
onder de aandacht brengen van de kosten van maatschappelijke voorzieningen. Om de 
financiële continuïteit, een ander prestatieveld van woningcorporaties, te kunnen blijven 
waarborgen kan er sprake zijn van een versmalde opvatting van woningcorporaties over de 
bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken (De Jong en Lagas, 2012). 
Woningcorporaties zullen keuzes dienen te maken. Het investeren in de leefbaarheid in de 
wijken waar hun woningen gesitueerd zijn kan namelijk ten koste gaan van hun eigen 
overlevingskansen.  

2.4 Maatschappelijke voorzieningen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op maatschappelijke voorzieningen. Allereerst worden 
maatschappelijke voorzieningen gecategoriseerd, waarna het belang van deze voorzieningen 
voor de leefbaarheid wordt vastgesteld. Verder komt het aanbod maatschappelijke 
voorzieningen van de eerste generatie krimpregio’s aan bod. In figuur 2.10 is te zien welk 
onderdeel van het model in deze paragraaf wordt behandeld.  
 
Het Rijk, de VNG en het IPO stellen vast dat structurele bevolkingsdaling grote gevolgen kan 
hebben voor de sociaal- economische vitaliteit en kan leiden tot verschraling van de 
leefbaarheid (Rijk, VNG en IPO, 2009). Daarom besteden de Rijksoverheid, de VNG en het 
IPO extra aandacht aan de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid. Dit doen zij 
door middel van een gezamenlijke aanpak. Deze aanpak richt zich op het voorzieningen-
niveau, zodat dit ondanks het gedaalde bevolkingsaantal en de gewijzigde bevolkings- 
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Figuur 2.10 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met gearceerd de te behandelen factor  
 
samenstelling op peil gehouden kan worden. Het is daarom van belang dat regio’s en 
gemeenten met een afnemende bevolking en afnemende financiële middelen de toegang tot 
kwalitatief goede voorzieningen en daarmee de leefbaarheid handhaven. Maatschappelijke 
voorzieningen spelen een belangrijke rol in het gemeentelijk beleid, door de publieke functie 
van de voorzieningen en de bijdrage aan leefbare wijken en buurten. Door middel van 
maatschappelijke voorzieningen worden activiteiten gefaciliteerd van bewoners of wordt er 
voorzien in behoeften van bewoners. Gemeenten bevinden zich tezamen met woning-
corporaties en andere marktpartijen in het domein dat verantwoordelijk is voor het aanbod van 
maatschappelijke voorzieningen (Ministerie van VROM, 2007). De Rijksoverheid en de 
provinciale overheden hebben geen directe verantwoordelijkheid en bemoeienis met het 
beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen (Vermeer e.a., 2011). Deze overheden 
stimuleren en faciliteren gemeenten wel om hun beleid aan te passen aan de demografische 
ontwikkelingen. 
 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de definitie voor leefbaarheid opgesteld door de 
onderzoeksbureaus RIGO Research en Advies BV en Stichting Atlas voor Gemeenten (2008), 
namelijk: ‘Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en 
behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Voor dit onderzoek is het van belang om 
te kijken naar het draagvlak, het aanbod (kwalitatief en kwantitatief), de vraag, de 
bereikbaarheid en de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen (Boomars en 
Hidding, 1997).  
 
Maatschappelijke voorzieningen worden in dit onderzoek ingedeeld in de categorieën 
onderwijs, cultuur, recreatie en welzijn. Deze categorieën worden hieronder toegelicht. Van 
iedere maatschappelijke voorziening is vervolgens het schaalniveau bepaald. Er wordt hierbij 
uitgegaan van vijf niveaus, namelijk: buurtniveau, stadsdeelniveau, stedelijk niveau, regionaal 
niveau en bovenregionaal niveau. De maatschappelijke voorzieningen en bijbehorende 
schaalniveaus zijn afkomstig uit het Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid Heerlen 
2010-2014 (Gemeente Heerlen, 2010a). Vervolgens wordt het belang (klein, middel of groot) 
van de maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid bepaald. Dit belang wordt 
vastgesteld door te kijken naar het schaalniveau en onderstaande literatuur. Het belang voor 
dit onderzoek volgt uit het belang voor de leefbaarheid. Op basis daarvan wordt een selectie 
gemaakt van de maatschappelijke voorzieningen die verder worden meegenomen in dit 
onderzoek.  
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2.4.1 Categorie onderwijs 

Onder de categorie onderwijs vallen de maatschappelijke voorzieningen: basisscholen, 
scholen voor speciaal onderwijs, middelbare scholen, scholen voor middelbaar 
beroepsonderwijs en Centra voor Jeugd en Gezin. 
 
Volgens het Rijk, de VNG en het IPO (2009) is de leefbaarheid niet afhankelijk van de 
aanwezigheid van onderwijs, maar van de onderwijskwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs 
(2012) constateert in haar onderzoek onder bassischolen in Zuid-Nederland dat er geen 
causaal verband is tussen krimp en onderwijskwaliteit. Het onderzoek stelt wel vast dat er bij 
leerlingendaling sprake is van een toename van het aantal risicofactoren, die de kwaliteit van 
het onderwijs onder druk zetten. Voorbeelden van risicofactoren zijn grotere groepen, meer 
combinatiegroepen, afwisselende leraren voor een groep, meer taken die worden neergelegd 
bij stagiaires en minder geld voor nascholing. Het Topteam Krimp geeft aan dat de kwaliteit 
van het onderwijs een voorwaarde is om mensen te behouden in de regio (Dijkstal en Mans, 
2009). Daarnaast geven zij aan dat dat onderwijs noodzakelijk is voor de leefbaarheid en de 
aantrekkelijkheid van regio’s. Een basisschool wordt vaak gezien als een vestigings-
voorwaarde voor ouders met jonge kinderen en fungeert als ontmoetingsplaats voor 
leerlingen, ouders en buurtbewoners (Onderwijsraad, 2013). Door de grotere schaalgrootte 
van het voorgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zijn deze 
voorzieningen van belang op regionaal niveau. Daarom is het belang voor de lokale 
leefbaarheid van deze voorzieningen als klein beoordeeld en zullen zij niet meegenomen 
worden in dit onderzoek. Doordat de aanwezigheid van een basisschool gezien wordt als een 
voorwaarde om mensen te behouden in de regio en zorgt voor ontmoeting tussen bewoners, is 
het belang voor de leefbaarheid voor deze voorziening als groot beoordeeld. Deze 
maatschappelijke voorziening zal daarom meegenomen worden in dit onderzoek. 
 
Sinds 2011 heeft Rijksoverheid gemeenten verplicht om een Centrum voor Jeugd en Gezin te 
hebben. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een (ontmoetings)plek in de buurt dichtbij 
ouders en jeugdigen, waar zij terecht kunnen voor vragen en hulp omtrent opvoeden en 
opgroeien (Jeugd en Gezin, 2010). Op deze manier wil het Rijk een verbetering van de 
leefbaarheid van wijken mogelijk te maken. In de eerste generatie krimpregio’s is in de 
meeste gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin te vinden. Sommige gemeenten hebben 
een gezamenlijk Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd, terwijl andere gemeenten gebruik 
maken van inlooppunten. Hierbij heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin geen 
vestigingslocatie, maar komen werknemers langs in openbare voorzieningen. Het belang van 
de maatschappelijke voorziening Centrum voor Jeugd en Gezin wordt beoordeeld als groot en 
wordt daarom meegenomen in dit onderzoek. 

2.4.2 Categorie cultuur 

In het Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid Heerlen 2010-2014 wordt gesproken 
over de maatschappelijke voorzieningen openbare bibliotheek, creatieve industrie en kunst. In 
dit onderzoek zijn de voorzieningen creatieve industrie en kunst opgesplitst in musea / 
tentoonstelruimten, bioscopen en theaters.  
 
Volgens Stichting Cultuurimpuls en het Nicis Insitute (2011) leveren cultuurvoorzieningen 
een meerwaarde op voor wijken en buurten. Het onderzoek geeft aan dat er collectieve baten 
zijn doordat buurten levendiger en leefbaarder worden en er onderlinge verbanden tussen 
bewoners ontstaan. Cultuurvoorzieningen dragen daarnaast bij aan de identiteit van wijken en 
kunnen de sociale binding vergroten (Brouwer, 2008). In achterstandswijken waar de 
leefbaarheid vaak als laag wordt beoordeeld, wordt om de sociale binding met de wijk te 
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vergroten vaak geïnvesteerd in kunst en cultuur. Doordat cultuurvoorzieningen zich veelal op 
stedelijk niveau of hoger bevinden is het belang van deze voorzieningen voor de leefbaarheid 
gekenmerkt als middelgroot of klein. De maatschappelijke voorzieningen museum / 
tentoonstelruimte worden in verband met het schaalniveau waarop zij nodig zijn niet 
meegenomen in dit onderzoek. De maatschappelijke voorzieningen openbare bibliotheek, 
bioscoop en theater worden wel meegenomen in dit onderzoek. 

2.4.3 Categorie recreatie 

De categorie recreatie is onderverdeeld in: binnensportlocaties, buitensportlocaties, parken en 
openbare speelplekken.  
 
Sport wordt algemeen erkend als een manier om sociaal kapitaal op te bouwen (Skinner e.a., 
2008). Sociaal kapitaal verwijst naar (de toegang tot) hulpbronnen die voortvloeien uit sociale 
netwerken, sociale normen, vertrouwen en wederkerigheid (Kleinhans, 2005). Daarnaast kan 
sport een middel zijn om het gemeenschapsgevoel te stimuleren en antisociaal gedrag te 
verminderen (Skinner e.a., 2008). Verder zorgen sport en recreatiemogelijkheden in de buurt 
voor een openbaar straatleven (Boonstra en Hermens, 2011). Zo kunnen parken in de 
openbare ruimte een wijk meer identiteit en (eigen)waarde geven. Door het openbare 
straatleven en de sociale contacten gaan mensen zich onderdeel voelen van een wijk, 
waardoor zij zich eerder zullen inzetten voor de buurt dan mensen die geen deel uit maken 
van het openbare straatleven (Boonstra en Hermens, 2011). De aanwezigheid van kwalitatieve 
openbare ruimte zoals gebieden met sportvoorzieningen in buurten zorgt, ongeacht of deze 
vaak of niet vaak gebruikt worden, voor verhoging van de samenhorigheid tussen bewoners 
(Francis e.a., 2012). Het belang van de maatschappelijke voorzieningen in de categorie 
recreatie wordt aan de hand van bovenstaande informatie als groot beoordeeld, waardoor de 
alle voorzieningen meegenomen worden in dit onderzoek.  

2.4.4 Categorie welzijn 

Onder de categorie welzijn vallen de maatschappelijke voorzieningen: zorg, kinderopvang-
locatie, buurthuis / gemeenschapshuis, jongerenaccommodatie, Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)-informatievoorziening en Wmo-loket. De subcategorie zorg is 
onderverdeeld in de volgende maatschappelijke voorzieningen: eerstelijnszorgparktijken, 
tweedelijnszorgparktijken en verzorgings- en verpleeghuizen.  
 
De voorzieningen verzorgings- en verpleeghuis zijn toegevoegd aan het lijstje voorzieningen 
genoemd in het Integraal maatschappelijke Accommodatiebeleid Heerlen 2010-2014. Deze 
voorzieningen zijn toegevoegd omdat in krimpregio’s de mate van vergrijzing groter is dan in 
de rest van Nederland. De vraag naar verzorgings- en verpleeghuizen zal hierdoor groter zijn. 
 
Eerstelijnszorg is zorg waar bewoners zonder verwijzing naartoe kunnen gaan voor zorg, 
zoals een huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, tandarts, diëtist, wijkverpleger, wijk-
verzorger, maatschappelijk werker, logopedist, apotheker, psycholoog of consultatiebureau. 
De aanwezigheid van eerstelijnszorg speelt een belangrijke rol in de wijk. Volgens Huis voor 
de Zorg3 (2009) dient de aanwezigheid en kwaliteit van eerstelijnszorgvoorzieningen ervoor 

                                                           
3 Het Huis voor de Zorg is een onafhankelijk Limburgs samenwerkingsverband, waar de volgende 
partijen deel van uitmaken : Federatie van Gehandicaptenorganisaties, Landelijke Organisatie 
Cliëntenraden Limburg, Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een 
verstandelijke gehandicapten, Provinciaal Platform van zorgvragers in de geestelijke gezondheidszorg, 
Ouderenbonden en het Platform Allochtone Zorgvragers. 
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te zorgen dat mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast bestaat 
er een relatie tussen eerstelijnszorg en welzijn, doordat zorgverleners tevens naar de 
maatschappelijke en sociale context van patiënten kijken. Het belang van eerstelijnszorg is 
door de rol in de wijk beoordeeld als groot en de voorzieningen behorend bij eerstelijnszorg 
worden meegenomen in dit onderzoek.  
 
De eerstelijnszorg fungeert als poortwachter voor de tweedelijnszorg. Voor tweedelijnszorg is 
namelijk een verwijzing nodig, veelal verleend door een zorgverlener in de eerstelijnszorg. 
Voorbeelden van tweedelijnszorg zijn medische specialisten en behandelingen door de 
RIAGG (Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg). Medische 
specialisten zijn vaak te vinden in een ziekenhuis. Een ziekenhuis heeft geen verbinding met 
de actieve netwerken in dorpen en wijken. Door het schaalniveau van de tweedelijnszorg en 
de ontbrekende verbinding met wijken is het belang van tweedelijnszorg daarom beoordeeld 
als middelgroot en worden de tweedelijnszorg voorzieningen meegenomen voor dit 
onderzoek. 
 
Verzorgings- en verpleeghuizen bieden zorg en huisvesting aan mensen die niet meer 
zelfstandig kunnen wonen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalt het aantal 
senioren dat naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, doordat steeds meer senioren 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Echter er blijft een groep mensen bestaan die terug 
moet vallen op meer intensievere vormen van zorg, zoals een verzorgings- of verpleeghuis. 
Het belang van de maatschappelijke voorzieningen verzorgings- en verpleeghuis wordt 
beoordeeld als groot en deze voorzieningen worden meegenomen in dit onderzoek. 
 
Onder de maatschappelijke voorziening kinderopvang wordt dagopvang (kinderdagverblijf of 
crèche), buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen verstaan. De Kinderopvang is volgens de 
VNG een belangrijke schakel in het voorzieningenpakket van gemeenten (De Moel, 2012). 
Kinderopvang speelt daarnaast ook een rol in de leefbaarheid van dorpen of wijken. Volgens 
De Moel (2012) zijn schoolgebouwen en kinderopvang een sturingselement voor gemeenten, 
waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de leefbaarheid van een wijk. Het belang van 
kinderopvang is daarom beoordeeld als groot en relevant voor dit onderzoek. 
 
Voorzieningen met betrekking tot maatschappelijke ontmoeting en gemeenschapsvormende 
activiteiten, zoals een buurthuis / gemeenschapshuis / multifunctionele ruimten en 
jongerenaccommodatie bevorderen sociale contacten en maatschappelijke participatie 
(Stichting Ontmoeting, 2012). Deze voorzieningen vormen een laagdrempelige ontmoetings-
plek voor buurtbewoners en het verenigingsleven. Het belang van de maatschappelijke 
voorzieningen buurthuis / gemeenschapshuis / multifunctionele ruimten en jongeren-
accommodatie wordt beoordeeld als groot en worden meegenomen in dit onderzoek.  
 
Het eerste prestatieveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is: ‘De 
leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen’. De Wmo moet 
ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstanding in de eigen omgeving blijven wonen 
en meedoen in de samenleving. Door deze wet wordt geprobeerd om een grotere aanspraak te 
maken op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, zodat met behulp van ondersteuning 
van de lokale overheid de alsmaar stijgende kosten van intramurale gezondheidszorg gedrukt 
kunnen worden (Hortulanus, 2004). Vanuit de Wmo is iedere gemeente verplicht om een 
Wmo-loket in het voorzieningenaanbod op te nemen. Bewoners kunnen via een Wmo-loket 
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informatie, hulp en ondersteuning krijgen of aanvragen. Als aanvulling op het Wmo-loket 
hebben gemeenten vaak een Wmo-informatiepunt. Bij een informatiepunt kunnen bewoners 
terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vrijetijdsbestedingen. In 
verband met de rol van het Wmo-loket en Wmo-informatiepunt is het belang van deze 
voorzieningen respectievelijk als middelgroot en groot beoordeeld en zijn deze voorzieningen 
van belang voor dit onderzoek. 

2.4.5 Classificering maatschappelijke voorzieningen 

In tabel 2.1, op de volgende pagina, zijn de categorieën met maatschappelijke voorzieningen 
weergegeven, met daarbij het schaalniveau, het belang voor de leefbaarheid en het belang 
voor dit onderzoek. De volgende maatschappelijke voorzieningen worden meegenomen in dit 
onderzoek:  

- in de categorie onderwijs: basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin;  
- in de categorie cultuur: openbare bibliotheek, bioscopen en theaters;  
- in de categorie recreatie: binnensportlocaties, buitensportlocaties, parken en openbare 

speelplekken; 
- in de categorie welzijn: eerstelijnszorg praktijken, tweedelijnszorg praktijken, 

verzorgings- en verpleeghuizen, kinderopvanglocaties, buurthuis / gemeenschapshuis / 
multifunctionele ruimten, jongerenaccommodaties, Wmo-informatievoorziening en 
Wmo-loket.  

2.4.6 Aanbod maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s  

Hieronder zal ingegaan worden op het aanbod maatschappelijke voorzieningen in de eerste 
generatie krimpregio’s Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. In de eerste generatie 
krimpregio’s is geen gezamenlijke langetermijnvisie ten aanzien van het aanbod 
voorzieningen opgesteld, met uitzondering van de regio Zeeuws-Vlaanderen. In verband met 
de focus van dit onderzoek zal het aanbod maatschappelijke voorzieningen in stadsregio 
Parkstad-Limburg toegelicht worden in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1. 
 
In de regio Noordoost-Groningen hebben sommige gemeenten het huidige aanbod van 
voorzieningen in kaart gebracht, maar de relevante ontwikkelingen en de veranderende vraag 
zijn niet concreet doorberekend (met uitzondering van de regio Eemsdelta). In de regio 
Eemsdelta komt de Stuurgroep PLUS Wonen en Voorzieningen (2012) tot de conclusie dat er 
in bepaalde gebieden in de regio een gat zit tussen de vraag naar en het aanbod van zorg- en 
welzijnsvoorzieningen. Daarnaast is er sprake van een overcapaciteit of beperkte bezetting 
van sportvoorzieningen en basisscholen. Ook in de gemeente De Marne is sprake van een te 
groot aanbod van sportvoorzieningen (Gemeente De Marne, 2010). Verder zijn in de regio 
Oost-Groningen de maatschappelijke voorzieningen veelal lokaal georiënteerd (KAW 
Architecten en Adviseurs, 2011). Door afname van het draagvlak in dorpen staan deze 
voorzieningen onder druk.  
 
In de regio Zeeuws-Vlaanderen is sprake van een overcapaciteit of beperkte bezetting van 
sportvoorzieningen, basisscholen en kinderopvanglocaties (Vermeer e.a, 2011). Dit wordt 
veroorzaakt door het grote en met name versnipperde aanbod in de kernen. Daarnaast 
concludeert het Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen dat de toenemende vraag naar 
voorzieningen in de eerstelijnszorg en dagbesteding op dit moment niet opgevangen kan 
worden. Dit komt door afname van de zorgbudgetten, een tekort aan medewerkers in de zorg 
en de decentralisatie van taken naar gemeenten.  
 



             Concentratie en regionalisering van maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s      28 

In bijlage 3 is het aanbod van de maatschappelijke voorzieningen van de eerste generatie 
krimpregio’s Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen meer gedetailleerd weergegeven.  

 
Tabel 2.1 Lijst met maatschappelijke voorzieningen en relevantie 
 

 Categorieën Schaalniveau Het belang voor 

leefbaarheid 

Van belang voor 

dit onderzoek? 

Onderwijs:       

o Basisscholen Stadsdeel niveau Groot Ja 

o Scholen voor speciaal  
   onderwijs 

Stedelijk niveau of regionaal niveau Klein Nee 

o Middelbare scholen Stedelijk niveau of regionaal niveau Klein Nee 

o Scholen voor middelbaar  
   beroepsonderwijs 

Bovenregionaal Klein Nee 

o Centra voor Jeugd en Gezin Stadsdeel niveau Groot Ja 

        

Cultuur:       

o Musea / tentoonstelruimten Stedelijk niveau, regionaal niveau 
of bovenregionaal niveau 

Klein Nee 

o Openbare bibliotheek Stedelijk niveau Middelgroot Ja 

o Bioscopen Stedelijk niveau Middelgroot Ja 

o Theaters Stedelijk niveau of regionaal niveau Middelgroot Ja 

        

Recreatie:       

o Binnensportlocaties Stadsdeel niveau of stedelijk niveau Groot Ja 

o Buitensportlocaties Stadsdeel niveau Groot Ja 

o Parken Stadsdeel niveau Groot Ja 

o Openbare speelplekken Buurt niveau Groot Ja 

        

Welzijn:       

o Zorg:       

   • Eerstelijnszorg   
     praktijken 

Stadsdeel niveau Groot Ja 

   • Tweedelijnszorg    
     praktijken 

Stedelijk niveau, regionaal niveau 
of bovenregionaal niveau 

Middelgroot Ja 

   • Verzorgings- en  
     verpleeghuizen 

Stadsdeel niveau of stedelijk niveau Groot Ja 

o Kinderopvanglocaties Stadsdeel niveau Groot Ja 

o Buurthuis /  
   gemeenschapshuis /    
   multifunctionele ruimten 

Buurt niveau Groot Ja 

o Jongerenaccommodaties Buurt niveau of stadsdeelniveau Groot Ja 

o Wmo- 
   informatievoorzieningen 

Buurt niveau Groot Ja 

o Wmo-loketten Stedelijk niveau Middelgroot Ja 

 

2.5 Leefbaarheid  

Door concentratie en regionalisering kunnen maatschappelijke voorzieningen op een grotere 
afstand komen te liggen. De afname van voorzieningen in de directe omgeving kan gevolgen 
hebben voor de leefbaarheid van een gebied. In deze paragraaf wordt daarom ingegaan op de 
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leefbaarheidssituatie in de krimpregio’s, zoals weergegeven in de schematische weergave van 
het onderzoeksmodel in figuur 2.11. 

 
Figuur 2.11 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met gearceerd de te behandelen factor 

2.5.1 Leefbaarheid in krimpregio’s 

Om de leefbaarheidssituatie van Nederlandse woongebieden in beeld te brengen is in opdracht 
van het ministerie van VROM door de onderzoeksbureaus RIGO Research en Advies en 
Stichting Atlas voor Gemeenten de Leefbaarometer ontwikkeld. De Leefbaarometer bepaalt 
de leefbaarheid in buurten en wijken door gebruik te maken van een aantal dimensies en 
indicatoren. De scores van de indicatoren geven tezamen de leefbaarheidscore weer. In figuur 
2.12 is de relatieve bijdrage van de dimensies aan de berekening van de leefbaarheidscore 
afgebeeld. De bijdrage van de score op de dimensie voorzieningen aan de totale leefbaarheid-
score is het laagste, namelijk vier procent. Deze deelscore wordt enkel bepaald door te kijken 
naar de nabijheid van een supermarkt, de nabijheid van een bankfiliaal en de nabijheid van 
een groot winkelcentrum. Indien er door de Leefbaarometer naar meer voorzieningen gekeken 
zou zijn, bijvoorbeeld voorzieningen in de categorieën onderwijs, cultuur, recreatie en 
welzijn, dan zou de bijdrage van de dimensie voorzieningen vermoedelijk hoger liggen. In 
bijlage 4 zijn de indicatoren van alle dimensies van de Leefbaarometer weergegeven.  

 
Figuur 2.12 Relatieve bijdrage dimensies aan de leefbaarheidscore (RIGO Research en Advies BV, 2011) 
 

De onderzoeksbureaus RIGO Research en Advies en Stichting Atlas voor Gemeenten hebben 
naast de ontwikkeling van de Leefbaarometer onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
bevolkingskrimp en leefbaarheid (Leidelmeijer en Marlet, 2011). Hierbij is gekeken naar 
krimpgebieden en gebieden waar de bevolking de laatste jaren sterk, matig of niet is 
afgenomen. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de rest van Nederland. Uit het 
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onderzoek blijkt dat de gemiddelde leefbaarheidscore in krimpgebieden gunstiger is ten 
opzichte van het gemiddelde van Nederland, zie figuur 2.13. Dit komt omdat bewoners in 
krimpgebieden de veiligheid positiever benaderen. In krimpgebieden is er volgens de 
Leefbaarometer sprake van relatief weinig overlast, verstoringen van de openbare orde en 
autodiefstal dan gemiddeld in Nederland. Bovendien zijn de indicatoren ‘aandeel niet-
westerse allochtonen’ en ‘dominantie minimuminkomens’ in de dimensie bevolkings-
samenstelling verantwoordelijk voor een positievere leefbaarheidscore ten opzichte van 
Nederland. In krimpgebieden is het aandeel niet-westerse allochtonen relatief klein en is er 
sprake van een relatief klein aandeel minimuminkomens. Volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek wonen niet-westerse allochtonen sterk geconcentreerd in de provincies 
Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland (De Jong en Van Agtmaal-Wobma, 2008). 
Daarentegen is de leefbaarheidscore op de dimensie voorzieningen lager in krimpgebieden 
dan gemiddeld in Nederland. Dit komt door een afname van het aantal voorzieningen.  

 
Figuur 2.13 Ontwikkeling leefbaarheidscore Leefbaarometer, periode 1998-2010 (Leidelmeijer en Marlet, 

2011) 
 
De ontwikkeling van de leefbaarheid in krimpgebieden is echter ongunstig ten opzichte van 
de rest van Nederland, zie figuur 2.13. Deze negatieve ontwikkeling is sinds 2002 gaande, 
waarbij in de periode 2006-2008 sprake was van een stagnatie. De oorzaak van deze negatieve 
ontwikkeling kan gevonden worden in veranderingen van de deelscores op de dimensies 
bevolkingssamenstelling, veiligheid en voorzieningen.  
 
In de dimensie bevolkingssamenstelling is in de periode 2002-2006 sprake geweest van een 
afname van het aandeel hogere inkomensgroepen en van een toename van de werkeloosheid. 
Door een instroom van niet-westerse allochtonen of een afname van de autochtone bevolking 
is er sinds 2008 sprake van een verslechtering van de score op dimensie bevolkings-
samenstelling. Doordat de bijdrage van de dimensie bevolkingssamenstelling relatief groot is 
voor de totale leefbaarheidscore, zorgt deze laatste ontwikkeling ervoor dat sinds 2008 er 
sprake is van een ongunstige ontwikkeling van de leefbaarheidscore in krimpgebieden ten 
opzichte van andere gebieden in Nederland. De deelscore van de dimensie veiligheid is in 
deze periode verslechterd door een toename van het aantal geweldsmisdrijven. De score op 
deze dimensie bevindt zich echter nog wel boven de score van gemiddeld Nederland. In de 
dimensie voorzieningen doet zich een verslechtering voor door een afname van het aantal 
bankfilialen en supermarkten in de nabijheid van de woning. Deze verslechtering is in 
absolute termen echter niet groot te noemen.  
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Verder wordt er in het onderzoek van Leidelmeijer en Marlet (2011) een onderscheid gemaakt 
tussen krimpregio’s waar de bevolking de laatste jaren sterk, beperkt of niet is afgenomen. 
Hierdoor wordt duidelijk dat er een verschil in de ontwikkeling van de leefbaarheidscores is, 
zie figuur 2.14. De leefbaarheidscore in krimpregio’s met sterke krimp steekt namelijk 
ongunstig af ten opzichte van de rest van Nederland, regio’s met beperkte bevolkingsafname 
of groei. In de eerste generatie krimpregio Zeeuws-Vlaanderen hebben de gemeenten Hulst, 
Sluis en Terneuzen gedeeltelijk te maken met sterke krimp. Gedeelten van de gemeenten 
Delfzijl, Eemsmond, Loppersum (gelegen in de eerste generatie krimpregio Noordoost-
Groningen) hebben tevens te maken met sterke krimp. In de eerste generatie krimpregio Zuid-
Limburg worden de gemeenten Heerlen en Kerkrade geconfronteerd met sterke krimp. In de 
gemeenten Landgraaf en Simpelveld is in gedeelten van de gemeente sprake van sterke krimp. 
De lagere beoordeling van de leefbaarheid door bewoners van regio’s met sterke krimp komt 
volgens de Leefbaarometer door de deelscores op de dimensie bevolkingssamenstelling. 
Regio’s met sterke krimp hebben ten opzichte van gebieden met beperkte krimp of groei een 
relatief klein aandeel hogere inkomensgroepen en groot aandeel minimuminkomens. 
Daarnaast is de werkloosheid in gebieden met sterke krimp hoger dan in de andere gebieden 
en dit zet de leefbaarheid onder druk. Door verminderde werkgelegenheid en 
carrièreperspectief vertrekken kansrijke huishouden uit de regio om zich elders te gaan 
vestigen. Een lage ontwikkeling van het aantal inwoners kan dan samenhangen met het 
gebrek aan belangstelling om in een gemeente te wonen (Louter, Van Eikeren en Hong Seng, 
2009). De gunstigere beoordeling van de leefbaarheid door bewoners van gebieden met 
beperkte krimp of groei is deels te verklaren door veranderingen van de scores op de dimensie 
bevolkingssamenstelling. In het onderzoek van Leidelmeijer en Marlet (2011) is echter geen 
onderscheid gemaakt tussen alle indicatoren van de dimensie bevolkingssamenstelling. 
Doordat de scores van de overige dimensies van de Leefbaarometer niet zijn opgesplitst naar 
sterke krimp, beperkte krimp of groei is het niet mogelijk om vast te stellen welke dimensies 
en indicatoren tevens een bijdrage leveren aan de gunstige leefbaarheidscore van krimpregio’s 
met beperkte krimp of groei.  

 
Figuur 2.14 Ontwikkeling leefbaarheidscore Leefbaarometer, periode 1998-2010 (Leidelmeijer en Marlet, 

2011) 
 

In de Leefbaarometer wordt onvoldoende naar voorzieningen gekeken, doordat er maar een 
beperkt aantal indicatoren is opgenomen in de dimensie voorzieningen. Hierdoor is het niet 
mogelijk om het effect van ontwikkelingen van voorzieningen, zoals het verdwijnen of het op 
een grotere afstand komen te liggen van voorzieningen (door regionalisering en / of 
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concentratie), op de beoordeling van de leefbaarheid te monitoren. Doordat in krimpregio’s 
veranderingen zijn opgetreden in het aanbod maatschappelijke voorzieningen is het 
waarschijnlijk dat dit invloed heeft op de beoordeling van de leefbaarheid. Het belang van 
maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid komt bijvoorbeeld naar voren in de 
stijging van het aantal burgerinitiatieven in kleine dorpen (Van Xanten, Schonewille, Engelen, 
Van de Maat, 2011). Dorpsbewoners beseffen dat niet alle voorzieningen op het schaalniveau 
van een klein dorp in stand gehouden kunnen worden. Desondanks verenigen zij zich om een 
aantal maatschappelijke voorzieningen, met name in de categorie welzijn, in stand te houden 
(Van Xanten e.a., 2011). Hieruit valt op te maken dat er wel degelijk behoefte is aan 
maatschappelijke voorzieningen en dat het verdwijnen van maatschappelijke voorzieningen 
op buurtniveau gevolgen heeft voor de leefbaarheid.  

2.5.2 Leefbaarheid in stadsregio Parkstad Limburg 

De gemeenten, welke deel uitmaken van de stadsregio Parkstad Limburg, hebben alle te 
maken met een negatieve bevolkingsontwikkeling, zie voor de ontwikkeling van het aantal 
inwoners per gemeente bijlage 1. De bevolkingsontwikkeling van de gemeente Nuth is niet 
opgenomen in de prognoses van onderzoeksbureau E,til, omdat deze gemeente pas vanaf 
2010 (weer) deel uit maakt van de stadsregio Parkstad Limburg. Daarom is de bevolkings-
ontwikkeling voor de periode 2009-2040 van de gemeente Nuth los van de prognoses van 
onderzoeksbureau E,til weergegeven in bijlage 1. In de gemeenten Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf en (deels) in de gemeente Simpelveld is sprake van sterke krimp (Leidelmeijer en 
Marlet, 2011). De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Landgraaf hebben het grootste aantal 
inwoners in de stadsregio Parkstad Limburg. De leefbaarheidscore in gebieden met sterke 
krimp bevindt zich onder het Nederlandse gemiddelde (zie subparagraaf 2.5). In de overige 
gemeenten (Brunssum, Nuth, Onderbanken en Voerendaal) is sprake van beperkte krimp.  
 
De ontwikkeling van de leefbaarheid op basis van de Leefbaarometer in de periode 2008-2010 
is weergegeven in figuur 2.15, op de volgende pagina. In deze figuur is te zien dat de 
gemeenten met sterke krimp (Heerlen en Kerkrade) een negatieve leefbaarheidsontwikkeling 
door hebben gemaakt, terwijl omliggende plaatsen in de stadregio Parkstad Limburg een 
positieve leefbaarheids-ontwikkeling hebben doorgemaakt (RIGO Research en Advies BV en 
Stichting Atlas voor gemeenten, 2011). In niet-stedelijke krimpgebieden (minder dan 500 
adressen per km²) is volgens de Leefbaarometer sprake van een gunstiger leefbaarheidscore 
dan in stedelijke krimpgebieden (figuur 2.15). De leefbaarheidsproblematiek in het stedelijke 
gebied heeft betrekking op de relatief hoge werkloosheid ten opzichte van het niet-stedelijke 
gebied. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (2006) is in het niet-stedelijke gebied het 
werkloosheidspercentage lager dan in het stedelijke gebied. Het verschil in werkloosheid 
tussen de twee soorten gebieden is dus niet specifiek voor krimpgebieden maar een algemene 
trend in Nederland.  
 
In de periode 2008-2010 hebben er veranderingen in de leefbaarheidscore van gemeenten in 
de stadsregio Parkstad Limburg plaats gevonden ten opzichte van gemiddeld Nederland. Deze 
veranderingen vonden plaats in de dimensies publieke ruimte, voorzieningen, bevolkings-
samenstelling en woningvoorraad. Volgens de Leefbaarometer hebben alle gemeenten in de 
stadsregio Parkstad Limburg een verslechterde score op de dimensie publieke ruimte ten: 
opzichte van gemiddeld Nederland. De score op de dimensie publieke ruimte wordt 
vastgesteld aan de hand van de indicatoren waarde verkochte huurwoningen, aandeel sloop, 
geluidsbelasting railverkeer, geluidsbelasting, nabijheid groot water, groene ruimte tussen 
vroeg naoorlogse bouw, water in de wijk en uitzicht op binnenwater. De verslechtering van de 
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score op de dimensie publieke ruimte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door afname van de 
waarde van de verkochte huurwoningen en toename van het aandeel sloop. Een ongunstige  
 

 
Figuur 2.15 Ontwikkeling van de leefbaarheidscore op gemeentelijk niveau in de periode 2008-2010  
  (RIGO Research en Advies BV en Stichting Atlas voor gemeenten, 2011)  
 

prijsontwikkeling van verkochte huurwoningen ten opzichte van de algemene prijs-
ontwikkelingen zorgt namelijk voor een verslechtering van de deelscore (Leidelmeijer en 
Marlet, 2009). Daarnaast heeft er in de gemeenten Landgraaf, Nuth, Onderbanken, 
Simpelveld en Voerendaal in de periode 2008 - 2010 een verslechtering plaatsgevonden in de 
dimensie voorzieningen. In deze gemeenten is het aanbod voorzieningen afgenomen. 
 
In de gemeenten Heerlen heeft bovendien een verslechtering ten opzichte van Nederland 
plaats gevonden in de dimensies bevolkingssamenstelling en woningvoorraad (Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010). De afname van het aandeel hoger opgeleiden en de 
toename van het aandeel niet-westerse allochtonen in de periode 2007-2011 (Bureau 
Onderzoek en Statistiek gemeente Heerlen, 2013) kan een reden zijn voor de verslechtering 
van de score van de dimensie bevolkingssamenstelling. Daarnaast is er in de stadsregio sprake 
van een uittocht van jonge werkzoekenden en midden- en hoge inkomens (Leidelmeijer en 
Marlet, 2011). Tevens constateert het Top Team Krimp dat er sprake is van een relatief lage 
arbeidsparticipatie en groeiende werkeloosheid in de stadsregio Parkstad Limburg ten 
opzichte van de rest van Nederland (Leidelmeijer en Marlet, 2011). Zoals in subparagraaf 
2.5.1 aan bod is gekomen zorgt een verminderde werkgelegenheid en carrièreperspectief voor 
het vertrekken van kansrijke huishoudens uit de regio, waardoor een onevenwichtige 
verdeling van bevolkingsgroepen ontstaat. Een negatieve ontwikkeling van het aantal 
inwoners kan dan samenhangen met het gebrek aan belangstelling om in een gemeente te 
wonen (Louter e.a., 2009). Een mogelijke verklaring voor de verslechtering van de score op 
de dimensie woningvoorraad in de gemeente Heerlen is de afname van de 
investeringsbereidheid in de woningvoorraad. Dalende woningprijzen, als gevolg van de 
bevolkingsafname en de financiële crisis, maken het onaantrekkelijk om te investeren in een 
gebied (Leidelmeijer en Marlet, 2011). Daarnaast kunnen dalende woningprijzen leiden tot 
financieringsproblemen bij zittende bewoners, waardoor het onderhoud van de woningen en 
hiermee de kwaliteit van de woningvoorraad afneemt (Leidelmeijer en Marlet, 2011). 
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2.6 Regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen 

Het op peil houden van het voorzieningenniveau in regio’s met demografische krimp vraagt 
om een aanpassing van beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (2010) raadt aan om het 
krimpbeleid in regionaal verband op te pakken en af te stemmen, zodat niet alleen het 
voorzieningenniveau op peil kan worden gehouden en intraregionale concurrentie om 
(dezelfde) inwoners en bedrijven wordt voorkomen, maar ook om onrendabele investeringen 
en leegstand tegen te gaan. In deze paragraaf wordt daarom ingegaan op de begrippen 
regionalisering en concentratie (subparagraaf 2.6.1) en de historische context van 
regionalisering en concentratie (subparagraaf 2.6.2). In figuur 2.16 is de factor 
‘regionalisering en concentratie’, waar deze paragraaf op gefocust is, grijs gearceerd 
weergegeven in de schematische weergave van het onderzoeksmodel. 

Figuur 2.16 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met gearceerd de te behandelen factor 

2.6.1 De begrippen regionalisering en concentratie  

Regionalisering 

Met het begrip regionalisering wordt samenwerking op regionaal niveau bedoeld, waardoor 
activiteiten afgestemd en / of uitgevoerd kunnen worden. Bij regionalisering van maat-
schappelijke voorzieningen gaat het om de samenwerking tussen gemeenten en overige 
actoren, met betrekking tot de realisatie en gezamenlijke instandhouding van maat-
schappelijke voorzieningen op regionaal niveau. Regionalisering van maatschappelijke 
voorzieningen wordt toepast om het voorzieningenniveau in stand te houden en financiële 
problemen, onrendabele ruimtelijke investeringen, leegstand en concurrentie om (dezelfde) 
inwoners en bedrijven te voorkomen. 
 
Volgens Woningraad Extra (1992) kunnen in hoofdlijnen drie vormen van regionale 
samenwerking tussen gemeenten worden onderscheiden, namelijk regionale afstemming, 
regionale uitvoering van taken of regionaal beleid. Door regionale afstemming staan 
gemeenten geen concrete taken of bevoegdheden af, maar proberen zij via overleg en 
afstemming tot gezamenlijke standpunten of tot gezamenlijke activiteiten te komen. Met 
regionale uitvoering blijven de gemeenten ook zelfstandig hun eigen beleid voeren, maar 
wordt gekozen voor een gezamenlijke uitvoering van bepaalde taken. De intensiteit van deze 
samenwerking ligt hierdoor hoger. In de derde samenwerkingsvorm, samenwerking door 
regionaal beleid, staat de eigen beleidsvoering niet meer voorop. De beleidsvoering van een 
individuele gemeente wordt aangepast of ondergeschikt gemaakt aan gezamenlijk 
geformuleerde beleidsuitgangspunten. Bij deze samenwerkingsvorm wordt meestal een 
gemeenschappelijk beleidskader opgesteld waarbinnen de gemeenten hun eigen beleid 
vormgeven.  
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In de eerste generatie krimpregio’s Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg is sprake van 
regionale uitvoering van taken met betrekking tot de realisatie en instandhouding van 
maatschappelijke voorzieningen. De bereidheid om bepaalde voorzieningen gezamenlijk in 
stand te houden wordt door gemeenten individueel met andere gemeenten afgestemd. In de 
eerste generatie krimpregio Zeeuws-Vlaanderen is een start gemaakt met een regionaal beleid 
ten aanzien van voorzieningen door het opstellen van het Masterplan Voorzieningen Zeeuws-
Vlaanderen in 2011 (Vermeer e.a., 2011). In dit Masterplan wordt gekozen om het scenario te 
hanteren waarbij maatschappelijke accommodaties door gemeentelijke en regionale planning 
en afstemming in stand worden gehouden.  

Concentratie 

Met concentratie van voorzieningen wordt het bundelen van voorzieningen op een punt 
bedoeld. Concentratie is een mogelijkheid om voorzieningen te realiseren. Volgens het 
Economisch Instituut voor de Bouw (2012) kan concentratie van voorzieningen leiden tot een 
hogere bezettingsgraad en hiermee een meer efficiënte exploitatie. Daarnaast zorgt 
concentratie van voorzieningen vaak voor een hogere kwaliteit tegen lagere kosten, aldus het 
Regeerakkoord van Rutte II ‘Bruggen slaan’.  
 
Concentratie en regionalisering van maatschappelijke voorzieningen worden toegepast om het 
voorzieningenniveau in stand te houden en de leefbaarheid te borgen in gemeenten. Voor het 
concentreren van maatschappelijke voorzieningen is samenwerking tussen partijen nodig, 
zodat inhoudelijk afstemming en optimale bundeling van voorzieningen kan plaatsvinden.  

2.6.2 Historische context regionalisering en concentratie 

De Rotterdamse studiegroep Bos4 ontwikkelde in 1946 de zogenaamde ‘wijkgedachte’ vanuit 
de overtuiging dat de opbouw en kwaliteit van de stedelijke structuur de sociaal-culturele 
ontplooiing van het individu kan beïnvloeden (Van Meijel, 2001). De wijkgedachte was 
gebaseerd op een hiërarchische indeling van een stad in buurten, wijken en stadsdelen. Een 
wijk met twintigduizend inwoners had volgens studiegroep Bos voldoende draagvlak voor 
een volledig voorzieningenpakket, bestaande uit winkels, scholen, terreinen voor spel en 
ontspanning, een gemeenschapsgebouw en kerken. Deze voorzieningen dienden ervoor om de 
sociale banden tussen bewoners te versterken (Van Meijel en Mulder, 2008).  
 
Sinds de jaren vijftig zijn de processen schaalvergroting en concentratie van voorzieningen 
gaande (Plan Advies Uitvoering, 2012). Deze processen worden gestimuleerd door het 
afnemende draagvlak van voorzieningen door toenemende mobiliteit, rendementsverbetering 
c.q. kostenreductie en organisatieontwikkeling (Plan Advies Uitvoering, 2012). Dit heeft door 
de jaren heen gezorgd voor het verdwijnen van maatschappelijke voorzieningen in de wijk, 
waardoor bewoners een grotere afstand dienden af te leggen om voorzieningen te bereiken of 
dienden af te zien van bezoek aan voorzieningen.  
 
Het proces van schaalvergroting is verder versterkt doordat de Rijksoverheid sinds 2007 taken 
en de bijbehorende verantwoordelijkheden naar lokale overheden overhevelt. De rol van de 
lokale overheid is hierdoor belangrijker geworden. Decentralisatie van taken vraagt om 
capaciteit en financiële reserves om nieuwe taken, bevoegdheden en middelen te kunnen 

                                                           
4 

De Rotterdamse Studiegroep Bos is vernoemd naar de directeur van de Rotterdamse Dienst Volkshuisvesting 

Alexander Bos en verrichte tijdens de bezettingsjaren onderzoek naar de woningbouwopgave in relatie tot de 
stedenbouwkundige en sociaal-culturele problematiek van de groeiende stadsgemeenschap.  
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uitvoeren en aanwenden (Schilder e.a., 2009). Bezuinigingen dragen bij aan het concentreren 
van voorzieningen en het fuseren van organisaties in een gebied. 
 
De demografische ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en ontgroening zetten het lokale 
voorzieningenniveau verder onder druk, waardoor de schaalvergrotingstendens verder wordt 
versterkt (Plan Advies Uitvoering, 2012). Daarnaast heeft marktwerking het proces van 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen versterkt, doordat het niet meer betaalbaar 
was om in iedere wijk een volledig aanbod aan voorzieningen in stand te houden. Door de 
concentratie en schaalvergroting van maatschappelijke voorzieningen zijn overheden en 
betrokken organisaties genoodzaakt om op een hoger schaalniveau samen te werken of zich te 
gaan organiseren. Het Rijk, de VNG en het IPO hebben daarom met het Interbestuurlijk 
Actieplan (2009) richting gegeven aan een gezamenlijke beleidsaanpak voor 
bevolkingsdaling. Door samenwerking en besluitvorming op regionaal niveau wil men 
maatschappelijke voorzieningen in stand houden. Daarnaast willen deze partijen de 
concurrentie binnen de regio’s om (dezelfde) inwoners en bedrijven, onrendabele ruimtelijke 
investeringen, financiële problemen en leegstand voorkomen (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2010). De Rijksoverheid, de VNG en het IPO geven aan dat gemeenten 
keuzes dienen te maken omtrent de handhaving van maatschappelijke voorzieningen, zoals 
zorgvoorzieningen, dorpshuizen en sportvoorzieningen. Inmiddels wordt regionalisering en 
concentratie van voorzieningen in verschillende regio’s toegepast om maatschappelijke 
voorzieningen in stand te houden. Bij de eerste generatie krimpregio’s staat het concentreren 
van voorzieningen ook op de beleidsagenda. Hieronder wordt een aantal voorbeelden 
genoemd van activiteiten waarbij regionalisering en / of concentratie een rol spelen. 
 
In de regio Zeeuws-Vlaanderen staat het concentreren en regionaliseren van maatschappelijke 
voorzieningen in de categorie cultuur op de beleidsagenda. Het Masterplan voorzieningen 
Zeeuws-Vlaanderen bevat een langetermijnvisie voor voorzieningen, zodat de gemeenten 
gezamenlijk de sociaal maatschappelijke opgave kunnen oppakken. In het adviesscenario van 
het masterplan worden de bibliotheekvestigingen geconcentreerd in de hoofdkernen van de 
drie gemeenten. Daarnaast worden servicepunten gecreëerd in multifunctionele centra van 
enkele middelgrote kernen en wordt ingezet op de digitale dienstverlening. De regionalisering 
en concentratie van bibliotheekvoorzieningen heeft, ondanks de bestuurlijke regionalisering 
van de bibliotheken in de regio, nog niet plaats gevonden. Dit zou betekenen dat meer dan de 
helft van de vestigingen verdwijnt. 
 
Op het gebied van sportvoorzieningen hebben verschillende sportverenigingen door de 
gevolgen van demografische krimp hun ledenaantallen afgelopen jaren zien teruglopen. 
Minder leden en een andere samenstelling van de leden in leeftijd hebben impact op het 
sportaanbod en de mogelijkheden in de competitie. De gemeenten Appingedam en Delfzijl, 
gelegen in de krimpregio Noordoost-Groningen, hebben daarom de handen ineengeslagen om 
een sportvoorziening gezamenlijk in stand te houden (Van der Bol, 2012). Door een tekort 
aan financiële middelen konden de zwembaden in beide gemeenten niet opgeknapt worden. 
De vergrijzing en ontgroening van de bevolking zorgen er voor dat de lokale voorzieningen 
onder druk staan en daarom is besloten om een gezamenlijk complex te bouwen. Dit complex 
is gebouwd op de grens van de twee gemeenten en dient naast zwemvoorziening tevens als 
sociaal maatschappelijke ontmoetingsplek.  
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2.7 Subconclusies 

De Nederlandse bevolkingsomvang zal binnen enkele decennia structureel dalen. De eerste 
generatie krimpregio’s (Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen) lopen 
voor op de landelijke ontwikkelingen en zijn reeds geconfronteerd met structurele 
bevolkingsdaling. De verwachting is dat de bevolkingsdaling bij gelijkblijvend beleid zorgt 
voor een structurele stijging van de uitgaven van gemeenten. Dit komt door de stijging van de 
kosten voor voorzieningen, daling van de inkomsten (door het wegvallen van de krimp-
maatstaaf, afname van het aantal inwoners en de te verwachte loon- en productiviteits-
ontwikkeling) en doorverwerking van de bezuinigingen van de Rijksoverheid. De 
rekenkamercommissies van de stadsregio Parkstad Limburg concluderen dat bevolkingskrimp 
een extra kostenfactor is voor de gemeentefinanciën. In de regio Zuid-Limburg is door de 
verwachte bevolkingsontwikkelingen en de afnemende financiën het besef gegroeid dat het 
nodig is om krachten te bundelen. In deze regio werken acht gemeenten, onder de naam 
stadsregio Parkstad Limburg, daarom samen.  
 
Bevolkingsdaling heeft invloed op nagenoeg alle beleidsdomeinen, waaronder 
maatschappelijke voorzieningen. Op dit moment wordt er in de regio Zuid-Limburg gebruik 
gemaakt van regionale uitvoering van taken met betrekking tot de realisatie en instandhouding 
van maatschappelijke voorzieningen. De afstemming en bereidheid om bepaalde voor-
zieningen gezamenlijk in stand te houden of te concentreren wordt door gemeenten met 
andere gemeenten afgestemd. In dit onderzoek wordt gekeken naar de volgende 
maatschappelijke voorzieningen: 

- in de categorie onderwijs: basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin;  
- in de categorie cultuur: openbare bibliotheek, bioscopen en theaters;  
- in de categorie recreatie: binnensportlocaties, buitensportlocaties, parken en openbare 

speelplekken; 
- in de categorie welzijn: eerstelijnszorg praktijken, tweedelijnszorg parktijken, 

verzorgings- en verpleeghuizen, kinderopvanglocaties, buurthuis / gemeenschapshuis, 
jongerenaccommodaties, Wmo-informatievoorziening en Wmo-loket.  

 
Woningcorporaties hebben een belangrijk rol bij de realisatie en exploitatie van 
maatschappelijke voorzieningen in wijken. Door de veranderende regelgeving vanuit de 
Rijksoverheid wordt het voor woningcorporaties echter lastig om een bijdrage te leveren aan 
de leefbaarheid van de wijken waarin hun woningen gesitueerd zijn, omdat hierbij 
aanzienlijke investeringen nodig zijn met bijbehorende risico’s. Volgens de gelimiteerde lijst 
met maatschappelijk vastgoed van de Europese Commissie vallen de maatschappelijke 
voorzieningen uit de categorieën onderwijs, recreatie en welzijn veelal onder Diensten van 
Algemeen Economisch Belang. Dit houdt in dat staatssteun voor deze voorzieningen mogelijk 
is. De voorzieningen in de categorie cultuur vallen buiten deze gelimiteerde lijst, vanwege de 
niet wijkgebonden functie van deze maatschappelijke voorzieningen. Indien de 
maatschappelijke voorziening openbare bibliotheek echter een wijkgebonden functie zou 
hebben, dan zou staatssteun wel mogelijk zijn. Dit geldt tevens voor binnensportlocaties en 
buitensportlocaties in de categorie recreatie. In de categorie welzijn vallen eerstelijnszorg 
praktijken, tweedelijnszorg praktijken en verzorgings- en verpleeghuizen buiten de 
gelimiteerde lijst van de Europese Commissie. Daarnaast zorgen wijzigingen in het beleid 
voor een terugloop van inkomsten van woningcorporaties. Dit zorgt ervoor dat de 
ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen vaak niet meer mogelijk zal 
zijn.  
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Het begrip leefbaarheid wordt in de context van dit onderzoek toegelicht aan de hand van vier 
dimensies, namelijk voorzieningen, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en 
veiligheid. De tevredenheid over deze dimensies wordt beoordeeld aan de hand van de 
tevredenheid over bijbehorende factoren of indicatoren, zoals weergegeven in figuur 2.17.  

 
Figuur 2.17 Factoren en dimensies leefbaarheid 
 
De huidige leefbaarheidssituatie in krimpregio’s in zijn algemeen wordt gemiddeld positiever 
beoordeeld dan in de rest van Nederland. Bewoners in krimpgebieden beoordelen de 
veiligheid en de bevolkingssamenstelling gunstiger dan bewoners in de rest van Nederland. 
Vanaf 2002 is er echter sprake van een ongunstige ontwikkeling van de leefbaarheid in 
krimpgebieden ten opzichte van de rest van Nederland, door een afname van het aandeel 
hogere inkomensgroepen en een toename van de werkloosheid. Hierbij is in de stadsregio 
Parkstad Limburg sprake van een uittocht van voornamelijk hoogopgeleiden werkzoekenden 
en midden- en hoge inkomens. De ontwikkeling van de leefbaarheid in krimpgebieden met 
sterke krimp steekt ongunstig af ten opzichte van Nederland. Dit komt doordat in deze 
gebieden sprake is van een relatief hoge werkloosheid, een klein aandeel hogere inkomens-
groepen en een groot aandeel minimuminkomens. In de stadsregio Parkstad Limburg hebben 
de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld (deels) te maken met sterke 
krimp. De factor werkloosheid verklaart verder het verschil in de leefbaarheidscore van 
stedelijke en niet-stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden is een relatief hogere 
werkloosheid dan in het niet-stedelijke gebied, waardoor de leefbaarheid ongunstiger wordt 
beoordeeld in het stedelijke gebied. Dit is waar te nemen in de gemeente Heerlen. Door een 
afname van het aandeel hogere inkomensgroepen, een stijgende werkeloosheid en 
verminderde carrièreperspectief vindt in de gemeente Heerlen een verslechtering plaats op de 
score van de dimensie bevolkingssamenstelling. Dit komt niet tot uiting in de leefbaarheid-
scores van de overige gemeenten in de stadsregio, waarschijnlijk omdat dit minder stedelijke-
gebieden betreft. Verder komt in de Leefbaarometer naar voren dat in de stadsregio Parkstad 
Limburg in de gemeenten (met relatief weinig inwoners) Landgraaf, Nuth, Onderbanken, 
Simpelveld en Voerendaal het aanbod voorzieningen is afgenomen. In de Leefbaarometer is 
de bijdrage van de deelscore van de dimensie voorzieningen aan de totaalscore laag en 
worden er weinig voorzieningen meegenomen bij de beoordeling van de leefbaarheidscore. 
Indien er naar meer voorzieningen gekeken zou worden, zoals naar voorzieningen in de 
categorieën onderwijs, cultuur, recreatie en welzijn dan zou de bijdrage van de score op de 
dimensie voorzieningen waarschijnlijk hoger zijn. 
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3. STADSREGIO PARKSTAD LIMBURG  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatschappelijke voorzieningen in stadsregio Parkstad 
Limburg. In subparagraaf 2.4.6 is reeds het aanbod maatschappelijke voorzieningen in de 
eerste generatie krimpregio’s Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen aan bod gekomen. 
In verband met de focus van dit onderzoek wordt het aanbod maatschappelijke voorzieningen 
in de stadsregio Parkstad Limburg in dit hoofdstuk apart behandeld. 

3.1 Maatschappelijke voorzieningen 

In deze paragraaf zullen de ontwikkelingen en maatregelen van maatschappelijke 
voorzieningen in de stadsregio Parkstad Limburg aan bod komen. In figuur 3.1 is de factor 
‘maatschappelijke voorzieningen’ daarom grijs gearceerd. 

 
Figuur 3.1 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met gearceerd de te behandelen factor 
 
In de stadsregio Parkstad Limburg is geen gezamenlijke langetermijnvisie ten aanzien van het 
aanbod van voorzieningen opgesteld. De gemeenten Brunssum en Heerlen hebben het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen in beeld gebracht. In de gemeenten Kerkrade, Landgraaf, 
Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal is daarentegen geen voorzieningenbeleid 
gepubliceerd, waardoor niet duidelijk is of er sprake is van een over- of ondercapaciteit van 
de huidige voorzieningen. Daarnaast is door deze laatst genoemde gemeenten niet concreet 
inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van de demografische ontwikkelingen op het aanbod 
van voorzieningen. Hieronder zullen de ontwikkelingen en maatregelen van maatschappelijke 
voorzieningen in de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg in alfabetische volgorde 
besproken worden.  

3.1.1 Gemeente Brunssum  

De gemeente Brunssum bestaat uit vijf wijken, te weten: het Centrum, Noord, Oost, Zuid en 
West. In de gemeente Brunssum bestaat op dit moment een overcapaciteit aan bassischolen 
(Rekenkamercommissie Brunssum, 2011). De verwachting is dat als gevolg van ontgroening 
en bij gelijkblijvend beleid, de overcapaciteit groter wordt en de doelmatigheid lager. Dit 
zorgt ervoor dat er vanaf 2014 sprake is van een toename van de overcapaciteit aan 
basisscholen. De gemeente Brunssum geeft in het visiedocument ‘Een expeditie naar 2015’ 
aan, dat inwoners gehecht zijn aan de directe woonomgeving (Gemeente Brunssum, 2003).  
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De gemeente wil daarom de functie 
van wijken versterken door de 
ontwikkeling van een Brede 
Maatschappelijke Voorzieningen in 
iedere wijk. Met het concept Brede 
Maatschappelijke Voorziening wordt 
de fysieke bundeling van diverse 
maatschappelijke voorzieningen in een 
gebouw bedoeld (Gemeente 
Brunssum, 2003). Hierbij kan gedacht 
worden aan bundeling van 
basisscholen, kinderopvanglocaties, 
wijksteunpunten, welzijns- en 
zorginstellingen en verengingen. De 
gemeente Brunssum is van mening 
dat door het concentreren van 
maatschappelijke voorzieningen op 
wijkniveau een positieve bijdrage wordt gegeven aan de woon- en leefomgeving (BRO, 
2009). In de wijk Oost is reeds een Brede Maatschappelijke Voorziening gerealiseerd, zie 
voor een impressie figuur 3.2. Het gebouw biedt onderdak aan een basisschool, 
maatschappelijk- en welzijnswerk (spreekuur), kinderopvang, jongerenwerk, maatschappelijk- 
en welzijnswerk en de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging (Buro Planning Verband 
Groningen BV, 2003). De Brede Maatschappelijke Voorziening is gevestigd aan de rand van 
Brunssum, in de nabijheid van het Sportpark. De basisschool die onderdak heeft gevonden in 
de Brede Maatschappelijke Voorziening is ontstaan uit een fusie tussen twee basisscholen. De 
dislocatie (of dependance) van basisschool St. Jozefschool is bij de realisatie van de Brede 
Maatschappelijke Voorziening in de wijk Oost komen te vervallen. Door de Brede 
Maatschappelijke Voorziening wordt namelijk voorzien in de onderwijsbehoefte van alle 
kinderen in de wijk (Buro Planning Verband Groningen BV, 2003). De Rekenkamer-
commissie Brunssum (2011) concludeert dat er te weinig actoren deelnemen in de Brede 
Maatschappelijke Voorziening in de wijk Oost. De huidige gebruikers hebben volgens de 
gemeente weinig met elkaar gemeen, waardoor er geen synergie heeft plaatsgevonden die tot 
nieuwe activiteiten of initiatieven kan leiden. Aanvankelijk stond de realisatie van een Brede 
Maatschappelijke Voorziening in de wijk Zuid hoog op de agenda van de gemeente 
Brunssum. Echter, er is gekozen voor de ontwikkeling van een concentratie van 
voorzieningen met het concept Brede School (Rekenkamercommissie Brunssum, 2011). Met 
het concept Brede School wordt uitgegaan van samenwerking tussen een basisschool en 
andere instellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen, zoals 
kinderopvang. Deze voorzieningen zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. Er is gekozen om met 
het concept Brede School te werken, omdat de behoefte aan huisvesting in een nieuwe Brede 
Maatschappelijke Voorziening beperkt was (Rekenkamercommissie Brunssum, 2011). Deze 
concentratie van voorzieningen draagt de naam Brede School Langeberg. Verder is de 
gemeente Brunssum bezig met de ontwikkeling van twee Brede School in de wijken Centrum 
en West. De Brede School in de wijk Centrum biedt onderdak aan twee basisscholen, een 
peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, het Centrum voor Maatschappelijk Werk en 
Welzijnswerk en twee gymnastiekzalen. De Brede School in de wijk West gaat onderdak 
bieden aan twee basisscholen, het gemeenschapshuis, kinderopvang, sociaal cultureel werk en 
een binnensportlocatie. 
 

Figuur 3.2 Aanzicht van de Brede Maatschappelijke 
Voorziening Bronsheim 
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In de wijk Oost is de enige basisschool voor speciaal onderwijs in de gemeente Brunssum 
gelegen. Deze basisschool is in 2003 samengegaan met de basisschool voor speciaal 
onderwijs In Et Wieër in de gemeente Heerlen (stadsdeel Hoensbroek). De scholen zijn verder 
gegaan onder de naam De Boemerang. De basisschool in Hoensbroek is uitgebreid zodat er 
voldoende ruimte is voor alle leerlingen, welke voornamelijk uit de gemeenten Heerlen, 
Brunssum, Onderbanken en Nuth komen. Verder wordt duidelijk uit het Integraal 
Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2003-2013 dat indien een onderwijsvoorziening voor 
primair onderwijs niet opgenomen kan worden in een Brede Maatschappelijke Voorziening of 
Brede School in een van de wijken, het verdwijnen van de voorziening waarschijnlijk is (Buro 
Planning Verband Groningen BV, 2003). Veel onderwijsvoorzieningen hebben namelijk te 
maken met teruglopende leerlingaantallen en verkeren in slechte staat van onderhoud. 
 
Sport, speel en recreatieve voorzieningen zijn ruimschoots aanwezig en gespreid over alle 
wijken in de gemeente Brunssum. De huidige binnensportlocaties zijn aan de hand van de 
bezettingen en normen goed te noemen, bij de buitensportlocaties wordt echter een relatief 
kleine overcapaciteit geconstateerd (Rekenkamercommissie Brunssum, 2011). De gemeente is 
voornemens een tweetal binnensportlocaties (gymzalen) te slopen. Deze binnensportlocaties 
zijn namelijk verbonden aan basisscholen welke verplaatst worden naar een Brede 
Maatschappelijke Voorziening of Brede School. Hiervoor in de plaats is een gymzaal 
gebouwd in de Brede Maatschappelijke Voorziening in de wijk Oost.  
 
Verder is de gemeente bezig met de realisatie van een concentratie van zorg- en 
welzijnsvoorzieningen genaamd ‘Zorgplein’, in het centrum van de gemeente Brunssum. 
Hierbij verplaatsen veelal eerstelijnsvoorzieningen zich vanuit de nabije omgeving naar het 
‘Zorgplein’. Daarnaast worden diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen toegevoegd aan het 
aanbod voorzieningen in de gemeente Brunssum. 
 
De Rekenkamercommissie Brunssum (2011) concludeert daarnaast dat de vraag naar 
gemeenschapsvoorzieningen is afgenomen en dat de demografische ontwikkelingen zoals 
vergrijzing en ontgroening deze trend verder zullen versterken. De gemeente verwacht dat het 
maatschappelijke en sociale leven van een wijk zich zal gaan concentreren in Brede 
Maatschappelijke Voorzieningen. Door het toenemende aandeel senioren wil de gemeente 
Brunssum de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van senioren behouden en stimuleren. 
Daarbij wordt in iedere Brede Maatschappelijke Voorziening een wijksteunpunt voor senioren 
gerealiseerd.  
 
In tabel 3.1 zijn de veranderingen in het aantal locaties van maatschappelijke voorzieningen 
door concentratie en / of regionalisatie weergegeven. Het gaat hierbij om de ruimtelijke 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen in de wijken Centrum, Noord, Oost, Zuid en 
West. In de eerste kolom van de tabel wordt aangegeven bij welke maatschappelijke 
voorzieningen er een wijziging in het aantal locaties heeft opgetreden. In de tweede kolom is 
weergegeven op hoeveel locaties de voorziening voor concentratie / regionalisering aanwezig 
was. Indien er twee huisartsen voorheen gevestigd waren op eenzelfde adres, dan telt dit dus 
als één locatie. In de derde kolom wordt vermeld op hoeveel locaties na concentratie / 
regionalisering de betreffende voorziening wordt aangeboden. Doordat de tabel betrekking 
heeft op ruimtelijke concentraties, kan het voorkomen dat een toevoeging van voorzieningen 
aan het aanbod plaatsvindt maar dat deze voorzieningen op een locatie worden gerealiseerd 
waar reeds eenzelfde soort voorzieningen gerealiseerd is. Dit heeft als gevolg dat deze 
toevoeging dus niet zichtbaar is in de tabel. Dit is echter wel te zien in bijlage 6. Tot slot 
wordt in de laatste kolom weergegeven waar de betreffende voorzieningen naar toe zijn 
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verplaatst of dat er sprake is van een toevoeging van een locatie waar een voorziening met 
betrekking tot onderwijs, cultuur, recreatie of welzijn wordt aangeboden.  
 
In bijlage 5 worden de geplande en reeds plaats gevonden hebbende concentraties en / of 
regionalisaties in beeld gebracht.  
 
Tabel 3.1 Locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Brunssum 

Gemeente Brunssum       

Soort voorziening: 

Van 

aantal: 

Naar 

aantal: Verplaatsing: 

o   Basisscholen 8 3 

    • Wijk Centrum 3 1 naar Brede School Kerkeveld 

    • Wijk Oost 3 1 naar Brede School Bronsheim 

    • Wijk West 2 1 naar Brede School Treebeek 

o   Binnensportlocaties 4 2 

    • Wijk Centrum 2 1 naar Brede School Kerkeveld 

    • Wijk West 2 1 naar Brede School Treebeek 

o   Eerstelijnszorg praktijken 6 3 

    • Wijk Centrum 6 2 vanuit wijken Noord, Oost en Zuid 
    • Wijk Oost 0 1 toevoeging aan Brede Maatschappelijke 

Voorziening Bronsheim 

o   Tweedelijnszorg praktijken 0 1 

    • Wijk Centrum 0 1 toevoeging aan Zorgplein 

o   Kinderopvanglocaties 4 2 

    • Wijk Centrum 2 1 naar Brede School Kerkeveld 
    • Wijk Oost 2 1 naar Brede Maatschappelijke Voorziening 

Bronsheim 

 

3.1.2 Gemeente Heerlen 

De gemeente Heerlen is verdeeld in vier stadsdelen: Heerlerheide, Hoensbroek, Heerlen-stad 
en Heerlerbaan. De gemeente Heerlen concludeert uit behoefteramingen ten aanzien van het 
huidige aanbod maatschappelijke 
voorzieningen, dat er sprake is van 
een overcapaciteit bij voorzieningen 
voor primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, buitensport (speeltuinen 
en voetbal) en gemeenschapshuizen 
(Gemeente Heerlen, 2010a). De 
gemeente spreekt van overcapaciteit 
als er langdurig sprake is van meer 
dan de geraamde frictieleegstand. 
Hierbij is de langdurigheid afhanke-
lijk van de aard van de activiteiten. 
Vanwege de ontwikkeling van 
diverse Brede Maatschappelijke 
Voorzieningen in de gemeente 
ontstaan er nieuwe kansen om de 
bezetting te verhogen, doordat deze 
voorzieningen vanwege de 
multifunctionaliteit meer mensen 

Figuur 3.3 Aanzicht van de Brede Maatschappelijke 
Voorziening Sam-Sam in stadsdeel 
Heerlen-stad 

 



             Concentratie en regionalisering van maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s      43 

aantrekken (Gemeente Heerlen, 2010b). In een drietal stadsdelen zijn reeds Brede 
Maatschappelijke Voorzieningen en Brede Scholen gerealiseerd. Naast basisscholen zijn er in 
deze Brede Maatschappelijke Voorzieningen en Brede Scholen veelal buurtstichtingen, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang gevestigd. Deze voorzieningen waren voorheen 
voornamelijk gevestigd in de nabijheid van de huidige Brede Maatschappelijke Voorziening 
of Brede School. De gemeente Heerlen is voornemens om in ieder stadsdeel een Brede 
Maatschappelijke Voorziening te realiseren, welke dient als een centrale spil in de wijk (RO 
Groep, 2011). In figuur 3.3 is de eerste Brede Maatschappelijke Voorziening in de gemeente 
Heerlen weergegeven. In de stadsdelen Heerlerheide, Hoensbroek en Heerlen-stad zijn reeds 
een of meerdere Brede Maatschappelijke Voorzieningen gerealiseerd. In deze Brede 
Maatschappelijke Voorzieningen wordt aanvullend geïnvesteerd in zorgvoorzieningen, 
welzijnsvoorzieningen en opvangarrangementen (in de vorm van sport en cultuur). De Brede 
Scholen zijn voor deze aanvullende voorzieningen en diensten aangewezen op de Brede 
Maatschappelijke Voorzieningen. Verder zijn een aantal buitensportcomplexen de afgelopen 
jaren afgesloten en wordt onderzocht welke sportvoorzieningen ook niet meer behouden 
kunnen worden in verband met overcapaciteit. Tevens hebben er concentraties 
plaatsgevonden in de stadsdelen Hoensbroek en Heerlerheide van eerstelijnszorg 
voorzieningen aangevuld met welzijnsvoorzieningen, recreatieve voorzieningen en / of 
culturele voorzieningen. 
 
Naast overcapaciteit is er volgens de gemeente Heerlen bij een aantal voorzieningen sprake 
van ondercapaciteit. Deze ondercapaciteit is van toepassing op de huidige situatie of op korte 
termijn. Het gaat hierbij om voorzieningen in de categorieën cultuur, recreatie (binnensport) 
en welzijn. De gemeente Heerlen onderzoekt voor deze voorzieningen de mogelijkheden voor 
het onderbrengen van voorzieningen in bestaande gebouwen in de nabijheid. Verder wordt er 
gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van marktinitiatieven, zoals het creëren van een 
ontmoetingsplek voor de buurt in een zorgcentrum. De gemeente merkt op dat in de 
eerstelijnsgezondheidszorg de zelfstandige beroepsbeoefenaars reeds allerlei vormen van 
samenwerking starten, waarbij vaak gezamenlijke huisvesting wordt gezocht (Gemeente 
Heerlen, 2010b). Hierdoor zijn op verschillende plekken in de gemeente gezondheidscentra 
ontstaan.  
 
In tabel 3.2, te zien op de volgende pagina, zijn de veranderingen in het aantal locaties van 
maatschappelijke voorzieningen door concentratie en / of regionalisatie weergegeven. Het 
gaat hierbij om de ruimtelijke concentratie van maatschappelijke voorzieningen in de 
stadsdelen.  
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Figuur 3.4 Opening van Brede School Steltloper  
                    (Bron: Basisschool ‘Steltloper’, 2013) 

 

Tabel 3.2 Locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Heerlen 

Gemeente Heerlen       

Soort voorziening: 

Van 

aantal: 

Naar 

aantal: Verplaatsing: 

o   Basisscholen 8 5 

    • Stadsdeel Hoensbroek 3 2 naar Brede Maatschappelijke Voorziening 
Aldenhof 

    • Stadsdeel Heerlen-stad 5 3 naar Brede Maatschappelijke Voorzieningen 
MSP en Molenberg 

o   Binnensportlocaties 5 4 

    • Stadsdeel Hoensbroek 4 2 naar Brede Maatschappelijke Voorziening 
Aldenhof  

    • Stadsdeel Heerlen-stad 1 2 toevoeging aan Brede Maatschappelijke 
Voorziening MSP 

o   Parken 0 1 

    • Stadsdeel Heerlerheide 0 1 toevoeging aan concentratie Heerlerheide-
Centrum 

o   Eerstelijnszorg praktijken 5 3 

    • Stadsdeel Heerlerheide 0 2 toevoeging aan Brede Maatschappelijke 
Voorziening Heerlerheide, concentratie 
Heerlerheide-Centrum 

    • Stadsdeel Hoensbroek 5 1 naar Eerstelijns gezondheidscentrum 
Hoensbroek 

o   Kinderopvanglocaties 5 3 

    • Stadsdeel Heerlen-stad 5 3 toevoeging aan Brede Maatschappelijke 
Voorziening Sam-Sam 

o   Buurthuis/ gemeenschapshuis /  

     multifunctionele ruimten 

0 1 

    • Stadsdeel Hoensbroek 0 1 toevoeging aan Brede Maatschappelijke 
Voorziening Aldenhof 

        
 

3.1.3 Gemeente Kerkrade 

De gemeente Kerkrade bestaat uit drie wijken, te weten Noord, Centrum / Oost en West. De 
gemeente Kerkrade heeft aan de hand van de bevolkingsontwikkelingen het concentreren van 
diverse voorzieningen centraal gesteld, zoals onderwijs- en sportvoorzieningen (Van meer 
naar beter, 2011). Voor het basisonderwijs wordt hierbij ingezet op het concept Brede School. 
Met dit concept zijn reeds diverse schoollocaties samengevoegd, voor een impressie van deze 
Brede Scholen zie figuren 3.4 en 3.5. 

 Figuur 3.5 Impressie van de in ontwikkeling  
zijnde Brede School Plein (Bron: 
Onderwijsstichting Movare, 2013) 
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In de wijken Centrum / Oost en West zijn basisscholen gefuseerd en is voor deze nieuwe 
scholen nieuwbouw gerealiseerd. Deze nieuwe complexen zijn gerealiseerd tussen de twee 
oude schoollocaties in. Door de centrale locatie van de Brede Scholen en het aangeboden 
voorzieningencluster wil de gemeente een brug slaan tussen gebieden die meer en minder in 
trek zijn en mensen bij elkaar brengen (Architectuur Lokaal, 2012a). In deze nieuwe panden 
zijn tevens kinderopvanglocaties, een sportzaal, een speellokaal en multifunctionele ruimten 
gerealiseerd. Met multifunctionele ruimten worden ruimten bedoeld die door verschillende 
instanties en doeleinden gebruikt kunnen worden. Door de realisatie van een sporthal in de 
Brede School in de wijk Centrum / Oost zijn twee andere gymzalen in dezelfde wijk komen te 
vervallen. Bij de Brede School in wijk West wordt tevens een nieuwe gymzaal gebouwd, 
waardoor twee gymzalen in de nabijheid van de nieuwbouwlocatie gesloopt dienen te worden. 
Op het gebied van sportvoorzieningen is sinds 2000 het beleid van de gemeente gericht op het 
terugbrengen van het aantal buitensportlocaties (Van meer naar beter, 2012c). De gemeente 
Kerkrade is eigenaar van zes voetbalaccommodaties, een hockeyaccommodatie, zeven 
schutterij- en handboogschutterij accommodaties, Sportpark Kaalheide (atletiek en voetbal), 
drie tennisaccommodaties, diverse trapveldjes en buitensportgelegenheden ten behoeve van 
de ongeorganiseerde sport (Gemeente Kerkrade, 2008). De gemeente Kerkrade heeft 
afgelopen jaren, rekening houdend met het gevolg van de verwachte demografische 
ontwikkelingen op het aantal sportbeoefenaars, het aantal voetbalaccommodaties 
teruggebracht. Hierbij hebben een aantal voetbalverenigingen onderdak gevonden bij andere 
verenigingen. Daarnaast heeft de gemeente aan de hand van de bezettingen gekozen om 
onderhoud te plegen aan enkel twee tennisaccommodaties. Deze accommodaties hebben 
voldoende capaciteit om het aantal tennissers in Kerkrade te voorzien. De derde 
tennisaccommodatie, gelegen in de wijk Centrum / Oost zal hierdoor na verloop van tijd 
afgesloten worden. Daarnaast liggen er plannen om twee hockeyverenigingen uit Kerkrade en 
Heerlen te laten fuseren. De doelstelling van de hockeyverenigingen is om in 2015 in een 
multifunctionele sportaccommodatie te functioneren (Bestuur HCC en HCK, 2013). Met een 
multifunctionele accommodatie wordt een gebouw bedoeld waarin meerdere voorzieningen 
onderdak hebben en met elkaar samen kunnen werken. Het streven is om de nieuw te 
ontwikkelen sportaccommodatie te situeren op de lijn tussen de twee huidige locaties. In de 
sportaccommodatie dient tevens ruimte te zijn voor fitness en fysiotherapie / verzorging. 
 
De concentratie van voorzieningen wordt door de gemeente Kerkrade niet van belang geacht 
voor buurthuizen / gemeenschapshuizen. Buurthuizen / gemeenschapshuizen vormen een spil 
in wijken en de gemeente Kerkrade acht spreiding van deze voorzieningen noodzakelijk (Van 
meer naar beter, 2012c). Deze voorzieningen worden daarom gerenoveerd of nieuw gebouwd. 
Bij nieuwbouw wordt gekeken of de voorziening buurthuis / gemeenschapshuis gecombineerd 
kan worden in een multifunctionele accommodatie.  
 
Tot slot concludeert de gemeente Kerkrade in de ‘Structuurvisie 2010-2020’ dat de 
eerstelijnszorgvoorzieningen de afgelopen jaren steeds meer gebundeld worden, om op deze 
manier samenwerking tussen zorgverleners te bewerkstelligen (Gemeente Kerkrade, 2011). In 
2013 is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Kerkrade, het Atrium 
ziekenhuis en zorginstelling Meander Groep voor het realiseren van een concentratie van 
eerstelijnszorgvoorzieningen in de wijk Centrum / Oost (L1, 2013). Hierbij zal eerstelijnszorg 
aangevuld worden met poliklinische zorg. De samenwerkende partijen zijn nog bezig met de 
voorbereidingen voor deze gezondheidsvoorziening.  
 
In tabel 3.3, zie de volgende pagina, zijn de veranderingen in het aantal locaties van 
maatschappelijke voorzieningen door concentratie en / of regionalisatie weergegeven.  
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Tabel 3.3 Locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Kerkrade 

Gemeente Kerkrade       

Soort voorziening: 

Van 

aantal: 

Naar 

aantal: Verplaatsing: 

o   Basisscholen 4 2 

    • Wijk Centrum / Oost 2 1 naar Brede School Steltloper 

    • Wijk West 2 1 naar Brede School Plein 

o   Binnensportlocaties 4 2 

    • Wijk Centrum / Oost 2 1 naar Brede School Steltloper 

    • Wijk West 2 1 naar Brede School Plein 

o   Buitensportlocaties 2 1 

    • Wijk West 2 1 naar Fusieclub Kerkrade-West 

o   Kinderopvanglocaties 0 1 

    • Wijk Centrum / Oost 0 1 toevoeging aan Brede School Steltloper 

        

 

3.1.4 Gemeente Landgraaf 

De gemeente Landgraaf is in 1982 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten 
Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms (Gemeente Landgraaf, 2013). Deze 
voormalige gemeenten vormen nu de wijken van de gemeente Landgraaf. De gemeente 
Landgraaf (2012) geeft in de ‘Programmabegroting 2013-2016’ aan dat er de afgelopen jaren 
bezuinigd is op de onderhoudskosten van de voorzieningen in eigendom van de gemeente. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat er sprake is van kwaliteitsverlies en het onder druk komen te staan 
van het planmatig onderhoud (Gemeente Landgraaf, 2012). De gemeente maakt jaarlijks een 
onderhoudsplanning aan de hand van de beschikbare financiële middelen. In verband met de 
demografische ontwikkelingen en de slechte onderhoudsstaat van bestaande voorzieningen 
heeft de gemeente Landgraaf besloten Brede Maatschappelijke, Brede Scholen en multi-
functionele voorzieningen te realiseren. Er zijn reeds een drietal van dit soort voorzieningen 
gerealiseerd en de gemeente onderzoekt of er meerdere van dit soort voorzieningen 
ontwikkeld kunnen worden. Concentratie van maatschappelijke voorzieningen heeft plaats-
gevonden in de wijken Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. In 2003 is de 
Brede Maatschappelijke Voorziening An de Voeëgelsjtang in de wijk Nieuwenhagen 
gerealiseerd. De gemeente wilde de versnipperd gelegen culturele instellingen van Landgraaf 
in één verzamelgebouw onderbrengen (Architectuur Lokaal, 2012b). In het multifunctioneel 
centrum zijn een basisschool, een peuterspeelzaal, een muziek- en dansschool, een Heem-
kundevereniging, de Vrije academie en het parochiehuis ondergebracht. Het parochiehuis was 
reeds gevestigd op de locatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening. Het parochiehuis 
is gesloopt en opgenomen in het project. Later heeft zich in het centrum nog een buiten-
schoolse opvang gevestigd. Daarnaast is er in de gemeente Landgraaf een Brede School 
ontwikkeld en wordt er gewerkt aan de realisatie van een tweede Brede School in de 
gemeente. In de wijk Ubach over Worms wordt sinds 2011 basisonderwijs gecombineerd met 
kinderopvang en multifunctionele ruimten.  
 
In de wijk Schaesberg wordt op dit moment de Brede School Schaesberg gerealiseerd. In deze 
Brede School worden twee basisscholen kinderopvang en een steunfunctie van de openbare 
bibliotheek (schoolbibliotheek) op een nieuwe locatie in het centrum van de wijk onder-
gebracht. De nieuwe locatie ligt ongeveer 900 en 550 meter verwijderd van de voormalige 
basisscholen. Beide basisscholen hadden te maken met een te klein leerlingenpopulatie om de 
voormalige huisvesting te kunnen behouden.  
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Naast een Brede Maatschappelijke Voorziening en Brede Scholen zijn / worden in de wijken 
Schaesberg en Ubach over Worms multifunctionele voorzieningen gericht op sport 
gerealiseerd. In de wijk Schaesberg is Sportpark Strijthagen ontwikkeld. Dit sportpark is vijf 
jaar geleden gestart als een van de 15 landelijke proeftuinen. Er is hiervoor een sportpark 
aangelegd met diverse faciliteiten voor verschillende sporttakken. Daarnaast is er de intentie 
om de bestaande bebouwing uit te breiden ten behoeve van een kinderopvanglocatie 
(Gemeente Landgraaf en Tonnaer, 2011). De voorzieningen die zijn gerealiseerd in Sportpark 
Strijthagen zijn toegevoegd aan het aanbod voorzieningen in de gemeente Landgraaf. 
 
In de wijk Ubach over Worms is de multifunctionele sportvoorziening genaamd Park ter 
Waerden gerealiseerd. In Park ter Waerden is een concentratie van verenigingen en 
sportvoorzieningen te vinden. Het gaat hierbij om een voetbalvereniging, atletiekvereniging, 
tennisvereniging en een schutterij. De voetbalvereniging die aanwezig is in Park ter Waerden 
is ontstaan uit een fusie van twee voetbalverenigingen. Deze twee voetbalverenigingen zijn 
verdwenen uit de wijk Ubach over Worms en zijn nu gelegen aan de rand van de wijk. 
Daarnaast zijn de atletiekvoorzieningen en vereniging in 2012 van de westelijke rand van de 
gemeente Landgraaf (aan de rand van Brunsummerheide) verplaatst naar Park ter Waerden 
(gelegen in het oosten van de gemeente). De tennisvereniging en schutterij zijn al geruime tijd 
gevestigd in Park Ter Waerden.  
 
Tabel 3.4 geeft de veranderingen in het aantal locaties van maatschappelijke voorzieningen 
door concentratie en / of regionalisatie weer. 
 
Tabel 3.4 Locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Landgraaf 

Gemeente Landgraaf       

Soort voorziening: 

Van 

aantal: 

Naar 

aantal: Verplaatsing: 

o   Basisscholen 2 1 

    • Wijk Schaesberg 2 1 naar Brede School Schaesberg 

o   Openbare bibliotheek 0 1 

    • Wijk Schaesberg 0 1 naar Brede School Schaesberg 

o   Buitensportlocaties 4 2 

    • Wijk Schaesberg 0 1 toevoeging van Sportpark Strijthagen 

    • Wijk Ubach over Worms 4 1 naar Sportpark ter Waerden 
o   Buurthuis/ gemeenschapshuis /  

     multifunctionele ruimten 

0 1 

    • Wijk Ubach over Worms 0 1 toevoeging aan Brede School De Wegwijzer 

        

3.1.5 Gemeente Nuth 

De gemeente Nuth is een fusiegemeente, bestaande uit de vijf dorpen: Nuth, Vaesrade, 
Hulsberg, Schimmert en Wijnandsrade. Daarnaast telt de gemeente Nuth 25 buurtschappen en 
gehuchten. De gemeente Nuth heeft de kadernota ‘Vergrijzing in Nuth: van zilver naar goud’ 
opgesteld om inzicht te krijgen in de demografische ontwikkelingen binnen haar gemeente 
(Gemeente Nuth, 2009). In deze nota staan uitgangspunten voor de voorzieningen in de 
categorieën onderwijs, cultuur en welzijn. Op het gebied van onderwijs streeft de gemeente er 
naar om in 2025 in iedere kern een schoolgebouw en kinderopvang te behouden, in verband 
met het belang hiervan voor vestiging. Dit blijkt echter niet altijd mogelijk, want in 2014 staat 
de sluiting van een basisschool in de kern Vaesrade gepland, in verband met het teruglopende 
aantal leerlingen de afgelopen jaren (Dagblad De Limburger, 2013). In de gemeente Nuth is 
een tweetal Brede Scholen gerealiseerd, namelijk in de dorpen Schimmert en Hulsberg. In 
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2009 is in Schimmert de basisschool in het dorp gecombineerd met een peuterspeelzaal, een 
gemeenschapsvormende organisatie voor kinderen en jongeren, openbare bibliotheek en 
buitenschoolse opvang (Gemeente Nuth, 2008). Deze Brede School, genaamd Schimortera, is 
gerealiseerd door de basisschool en gymzaal uit te breiden. Een aantal van de voorzieningen 
die toegevoegd zijn aan de Brede School waren voorheen gevestigd in het centrum van het 
dorp. Deze voorzieningen kampten met huisvestingsproblemen en met geplande her-
ontwikkeling van het centrumplan. De realisatie van de Brede School vormde een oplossing 
voor de huisvestigingsproblemen en de geplande herontwikkeling van het centrumplan van 
het dorp. De peuterspeelzaal en gemeenschapsvormende organisatie waren voorheen 
ongeveer 300 meter verder gevestigd. De bibliotheek is verhuisd vanuit het gemeenschaps-
huis. Het gemeenschapshuis is gelegen op ongeveer 700 meter van de Brede School.  
 
In het dorp Hulsberg is in 2012 de Brede School Hulsberg in gebruik genomen. Het gebouw 
van de huidige basisschool in Hulsberg voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen die aan 
een schoolgebouw worden gesteld en door het oplopende aantal leerlingen tot 2015 is ervoor 
gekozen om het gebouw te renoveren. Een buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
bibliotheekvestiging zijn tevens gehuisvest in deze Brede School. De kinderopvanglocaties en 
bibliotheek lagen voorheen op ongeveer 200 meter afstand gelegen van de basisschool.  
 
Verder wordt in het ontwikkelingsplan voor het dorp Schimmert de realisatie van een nieuw 
gemeenschapshuis voorgesteld. De reden hiervoor is de staat van het huidige pand, de 
verwachte bevolkingsontwikkelingen (toenemend aantal ouderen en afnemend aantal 
jongeren) en de leefbaarheid in de kernen. De volgende verenigingen zullen volgens het 
ontwikkelingsplan gebruik gaan maken van het gemeenschapshuis: fanfare, toneelvereniging, 
carnavalsvereniging, dameskoor, EHBO-vereniging, KBO en stichting gemeenschapshuis. 
Het is nog niet duidelijk of er een nieuw gemeenschapshuis gerealiseerd zal worden of dat het 
huidige pand gerenoveerd zal worden. 
 
Met betrekking tot voorzieningen in de categorie welzijn is de gemeente voornemens tot 2025 
zorgcomplexen te bouwen voor de doelgroep senioren. Verder wil de gemeente de sociale 
betrokkenheid van inwoners vergroten door gemeenschappelijke ruimten te creëren in deze 
zorgcomplexen.  
 
De twee ruimtelijke concentraties die in de gemeente Nuth gerealiseerd zijn (de Brede 
Scholen in de dorpen Hulsberg en Schimmert) hebben niet geleid tot een toename of afname 
van het aantal locaties van maatschappelijke voorzieningen. In bijlage 5 is de verplaatsing van 
deze voorzieningen naar de Brede Scholen weergegeven en in bijlage 6 is meer 
gespecificeerde informatie over deze voorzieningen te vinden. 

3.1.6 Gemeente Onderbanken 

De gemeente Onderbanken bestaat uit de vier dorpen: Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en 
Schinveld. De gemeente Onderbanken heeft een visie opgesteld voor het jaar 2020, waarin 
men de strategische keuzes weergeeft op onder andere de gebieden onderwijs, sport en zorg 
(Gemeente Onderbanken, 2010). Volgens de gemeente voldoen de meeste onderwijs-
voorzieningen niet meer aan de eisen van modern onderwijs en zijn ze daar moeilijk geschikt 
voor te maken. De gemeente verwacht, rekening houdend met de afname van het aantal 
jongeren, dat een groot aantal basisscholen door de kleinschaligheid moet sluiten. Tot 2020 
zal de gemeente in gaan zetten op de concepten Brede School en Brede Maatschappelijke 
Voorziening. Doordat de huidige onderwijsvoorzieningen veelal niet aangepast kunnen 
worden zal nieuwbouw toegepast dienen te worden om een Brede School of Brede 
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Maatschappelijke Voorziening te ontwikkelen. De gemeente is voornemens voorzieningen op 
het gebied van jeugd(gezondheids)zorg, welzijn sport en cultuur te integreren in deze 
voorzieningen. De gemeente Onderbanken is op dit moment bezig met de ontwikkeling van 
een Brede Maatschappelijke Voorziening in het centrum van het dorp Schinveld. Het gebouw 
wordt volgens de planning in 2015 geopend. In deze Brede Maatschappelijke Voorziening 
vinden een gefuseerde basisschool, een bibliotheekvestiging, vergrote gymzaal (voor sport en 
evenementen) en bergruimten voor het lokale verenigingsleven onderdak. De Brede 
Maatschappelijke Voorziening wordt gebouwd in het centrum van Schinveld. Op deze locatie 
bevinden zich tevens kinderopvanglocaties, waarmee programmatische samenwerking plaats 
zal vinden. Door de terugloop van het aantal leerlingen en de voorgenomen fusie van twee 
andere basisscholen in Schinveld, zal een andere basisschool moeten sluiten.  
 
Verder beoordeelt de gemeente Onderbanken de sportvoorzieningen in de gemeente als 
eenzijdig. De volgende voorzieningen zijn aanwezig: veldvoetbalaccommodaties, 
tennisaccommodaties, een visvijver, gymzalen, een zwembad en een gymnastiekzaal. De 
gemeente concludeert dat de teamsporten en het sporten in verenigingsverband door 
demografische ontwikkelingen verder onder druk komen te staan. Hierdoor zal de exploitatie 
van de sportaccommodaties problematisch worden, en zullen sportvoorzieningen verdwijnen. 
Daarbij is de vraag naar verzorgingshuiszorg in de periode 2000-2010 met een kwart 
gestegen. Volgens de gemeente Onderbanken zal de ouderenzorg, in verband met de 
groeiende vraag, daarom de komende jaren zowel in kwalitatieve zin als in kwantitatieve zin 
verder groeien. Dit zal zichtbaar worden in een toename van de vraag naar extramurale zorg 
en voorzieningen.  
 
In onderstaande tabel zijn de verandering van het aantal basisscholen en binnensportlocaties 
door concentratie in Brede Maatschappelijke Voorziening Schinveld weergegeven.  
 
Tabel 3.5 Locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Onderbanken 

Gemeente Onderbanken       

Soort voorziening: 

Van 

aantal: 

Naar 

aantal: Verplaatsing: 

o   Basisscholen 3 1 

    • Dorp Schinveld 3 1 naar Brede Maatschappelijke Voorziening 
Schinveld 

        

3.1.7 Gemeente Simpelveld 

De gemeente Simpelveld is door 
samenvoeging van de gemeenten 
Simpelveld en Bocholtz in 1982 
ontstaan. Deze twee voormalige 
gemeenten vormen de twee dorpen van 
de huidige gemeente Simpelveld. In de 
dorpen zijn maatschappelijke voor-
zieningen met betrekking tot de 
categorie onderwijs geconcentreerd 
door middel van het concept Brede 
School. In het dorp Simpelveld is in 
2011 Brede School De Klimpaal 
geopend, zie figuur 3.3. De volgende 

Figuur 3.6: Aanzicht van de Brede School De Klimpaal in 
het dorp Simpelveld 
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voorzieningen zijn gehuisvest in de Brede Maatschappelijke Voorziening: een basisschool, 
een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een servicepunt van de bibliotheek Kerkrade en 
een gymnastiekzaal (Gemeente Simpelveld, 2013). Door het sterk teruglopende 
leerlingenaantal hebben twee basisscholen moeten fuseren in 2006. De Brede School is 
gelegen op de locatie van een van de voormalige basisscholen en het kinderdagverblijf. De 
andere basisschool was voorheen gelegen aan de andere kant van het dorp. De Provincie 
Limburg heeft subsidie verleend voor dit project omdat het concreet kan bijdragen aan de 
leefbaarheid van de kern Simpelveld (Provincie Limburg, 2010c). In het dorp Bocholtz is in 
2004 de Brede School Bocholtz in gebruik genomen. In deze Brede School is een basisschool, 
een kinderdagopvangvoorziening, buitenschoolse opvangvoorziening, een peuterspeelzaal en 
gymzaal opgenomen. De basisschool is ontstaan uit een fusie van de twee basisscholen in het 
dorp Bocholtz in 2001. De Brede School is gelegen op de voormalige locatie van een van de 
basisscholen. Deze schoollocatie is verbouwd en uitgebreid. Er zijn, naast de genoemde 
basisscholen in de Brede Scholen, geen andere basisscholen aanwezig in de gemeente 
Simpelveld.  
 
De gemeente Simpelveld concludeert 
in het ‘Uitvoeringsprogramma 
Wonen-Welzijn-Zorg 2005-2015’ dat 
het huidige aanbod eerstelijnszorg 
voorzieningen in evenwicht is 
(Gemeente Simpelveld, 2005). De 
zorgvoorzieningen voor bewoners van 
de gemeente Simpelveld zijn op dit 
moment gevestigd in de dorpen 
Simpelveld en Bochtolz en in de 
centrumgemeente Heerlen. In Simpel-
veld en Bocholtz zijn de eerstelijns-
zorgvoorzieningen geconcentreerd in 
een multifunctioneel gebouw. Het 
medisch centrum Simpelveld is 
onlangs gerealiseerd en in dit multi-
functioneel centrum zitten huisartsen, 
een apotheek en een paramedisch centrum gevestigd. In figuur 3.7 is een aanzicht van het 
eerstelijns zorgcentrum in Simpelveld weergegeven. In Bocholtz bestaat het 
gezondheidscentrum bestaat al ruim 20 jaar en dus is er geen sprake van een recentelijke 
concentratie. In het dorp Simpelveld zijn de eerstelijnszorgvoorzieningen verspreid over het 
dorp aanwezig. Het consultatiebureau is onlangs uit het dorp verdwenen, waardoor bewoners 
naar het nabijgelegen dorp Bocholtz dienen te reizen voor een bezoek aan deze voorziening.  
 
De realisatie van de Brede Scholen in de gemeente Simpelveld heeft invloed op het aantal 
locaties waar onderwijs of kindgerelateerde functies aangeboden wordt. In tabel 3.6, op de 
volgende pagina, zijn deze veranderingen weergegeven.  
 

Figuur 3.7: Aanzicht van de concentratie van eerstelijns 
zorgvoorzieningen genaamd Rode Beuk in het dorp 
Simpelveld 
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Tabel 3.6  Locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Simpelveld 

Gemeente Simpelveld       

Soort voorziening: 

Van 

aantal: 

Naar 

aantal: Verplaatsing: 

o   Basisscholen 4 2 

    • Dorp Simpelveld 2 1 naar Brede School De Klimpaal 

    • Dorp Bocholtz 2 1 naar Brede School Bocholtz 

o   Kinderopvanglocaties 2 1 

    • Dorp Simpelveld 2 1 naar Brede School De Klimpaal 

        

3.1.8 Gemeente Voerendaal 

De gemeente Voerendaal bestaat uit vijf dorpen: Klimmen, Kunrade, Ransdaal, Ubachsberg 
en Voerendaal. De gemeente Voerendaal constateert dat zij door de demografische 
ontwikkelingen de komende jaren te maken krijgt met het onder druk komen te staan van 
voorzieningen in de categorieën onderwijs, sport, zorg en welzijn. De gemeente wil het 
voorzieningenniveau op peil houden en de leefbaarheid versterken door voorzieningen te 
bundelen (Gemeente Voerendaal, 2013). Op deze manier wil de gemeente versnippering van 
voorzieningen tegengaan. De gemeente Voerendaal (2013) wil daarnaast het voorzieningen-
aanbod met betrekking tot zorg zo dicht mogelijk organiseren bij de mensen die deze 
voorzieningen nodig hebben.  
 
Op het gebied van onderwijs zijn plannen om in de dorpen Ransdaal en Klimmen Brede 
Maatschappelijke Voorzieningen te realiseren. De locatie voor deze Brede Maatschappelijke 
Voorzieningen is nog niet bekend. In het dorp Voerendaal is in 2007 een Brede School 
Cortemich opgeleverd. De reden voor de ontwikkeling van deze Brede School was de slechte 
staat van onderhoud van twee schoolgebouwen. Verder wilde de gemeente Voerendaal de 
ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. Twee basisscholen fuseerden tot basisschool 
Cortemich en een kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
jeugdgezondheidszorgzijn ondergebracht in Brede School Cortemich. Deze is gelegen aan de 
rand van het dorp. De gefuseerde basisschool ligt ongeveer 300 en 700 meter verwijderd van 
de twee vorige basisscholen.  
 
Verder kiest de gemeente ervoor om een goed functionerend bovenlokaal centrum te 
realiseren in de kern Voerendaal. Hiervoor is een bestaand zorgcentrum uitgebreid. Op de 
locatie van een voormalige school zijn in 2011 verpleegunits gerealiseerd voor 
psychogeriatrische cliënten (Gemeente Voerendaal, 2011). Op deze manier kunnen bewoners 
binnen de gemeentegrenzen verzorgd worden. Bovendien is een nieuw zorgcentrum in 
Ubachsberg gerealiseerd. In dit zorgcentrum zijn de eerstelijnszorg voorzieningen in het 
centrum van het dorp Ubachsberg ondergebracht. Door de realisatie van het Medisch Centrum 
Ubachsberg is de eerstelijnszorg op rollatorafstand bereikbaar (Gemeente Voerendaal, 2011). 
Door de bouw van het centrum wordt de continuïteit van eerstelijnszorg aanbieders in 
Ubachsberg gegarandeerd en wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van de leefbaarheid 
in deze kleine kern (Gemeente Voerendaal, 2011). 
 
In tabel 3.7 zijn de veranderingen in het aantal locaties van maatschappelijke voorzieningen 
door concentratie en / of regionalisatie weergegeven.  
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Tabel 3.7 Locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Voerendaal 

Gemeente Voerendaal       

Soort voorziening: 

Van 

aantal: 

Naar 

aantal: Verplaatsing: 

o   Basisscholen 2 1 

    • Dorp Voerendaal 2 1 naar Brede School Cortemich 

o   Eerstelijnszorgpraktijken 2 1 

    • Dorp Ubachsberg 2 1 naar Medisch Centrum Ubachsberg  

o   Verzorgings- en verpleeghuizen 0 1 

    • Dorp Ubachsberg 0 1 toevoeging aan Zorgcentrum 't Brook 

        

3.2 Subconclusies 

In stadsregio Parkstad Limburg zijn de afgelopen jaren, onder invloed van de demografische 
ontwikkelingen, maatschappelijke voorzieningen veelal geconcentreerd. De gemeenten zetten 
hierbij in op de concepten Brede School en Brede Maatschappelijke Voorziening. Met het 
concept Brede School wordt uitgegaan van samenwerking tussen een basisschool en andere 
instellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen, zoals kinderopvang. Er 
is sprake van een Brede Maatschappelijke Voorzieningen als naast voorzieningen voor 
kinderen ook andere maatschappelijke voorzieningen aanwezig zijn, zoals een sport-
voorziening, cultuurvoorziening of gemeenschapshuis. Op lokaal niveau zijn door toepassing 
van deze concepten maatschappelijke voorzieningen verdwenen en voor een gedeelte van de 
bewoners zijn de maatschappelijke voorzieningen op een grotere afstand komen te liggen. Het 
gaat hierbij voornamelijk om het verdwijnen van basisscholen en binnensportlocaties. 
Daarnaast wordt er in verschillende gemeenten (Heerlen, Kerkrade, Onderbanken en 
Voerendaal) een overcapaciteit aan (buiten)sportvoorzieningen geconstateerd en zijn een 
aantal van deze voorzieningen inmiddels op verschillende plaatsen verdwenen. In de 
gemeente Landgraaf zijn daarentegen twee sportparken gerealiseerd, waarbij sport-
verenigingen worden geconcentreerd. Verder is er in een aantal gemeenten in de stadsregio 
Parkstad Limburg sprake van een ondercapaciteit van maatschappelijke voorzieningen in de 
categorie welzijn. In de gemeenten Brunssum, Heerlen en Voerendaal hebben een aantal 
eerstelijns- en / of tweedelijnszorgpraktijken gezamenlijke huisvesting gezocht. In tabel 3.8, 
op de volgende pagina, zijn de veranderingen van het aantal locaties van maatschappelijke 
voorzieningen in de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg weergegeven. De gemeente 
Nuth staat niet in deze tabel vermeld omdat de concentraties in deze gemeente niet hebben 
geleid tot een toename of afname van het aantal locaties van maatschappelijke voorzieningen. 
In de overige gemeenten is over het algemeen sprake van een afname van het aantal locaties 
waar maatschappelijke voorzieningen aangeboden worden. Deze afname vindt voornamelijk 
plaats bij de maatschappelijke voorzieningen: basisscholen, binnensportlocaties, 
buitensportlocaties, eerstelijnszorgpraktijken en kinderopvanglocaties.  
 
In bijlage 5 zijn de (toekomstige) verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen per 
gemeente weergegeven. In bijlage 6 is aanvullende informatie over deze voorzieningen 
weergegeven. Daarnaast is in bijlage 6 te zien dat de (voormalige) vestigingslocatie van een 
aantal maatschappelijke voorzieningen onbekend is en of er sprake is van een toevoeging aan 
het aanbod maatschappelijke voorzieningen in een gemeente.  
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Tabel 3.8 Overzicht van locaties en verplaatsingen van maatschappelijke voorzieningen in de stadsregio  
Parkstad Limburg 

Gemeente Brunssum     

Soort voorziening: Van aantal: Naar aantal: 

o   Basisscholen 8 3 

o   Binnensportlocaties 4 2 

o   Eerstelijnszorgpraktijken 6 3 

o   Tweedelijnszorg praktijken 0 1 

o   Kinderopvanglocaties 4 2 

Gemeente Heerlen     

Soort voorziening: Van aantal: Naar aantal: 

o   Basisscholen 8 5 

o   Binnensportlocaties 5 4 

o   Parken 0 1 

o   Eerstelijnszorgpraktijken 5 3 

o   Kinderopvanglocaties 5 3 

o   Buurthuis/ gemeenschapshuis / multifunctionele ruimten 0 1 

      

Gemeente Kerkrade     

Soort voorziening: Van aantal: Naar aantal: 

o   Basisscholen 4 2 

o   Binnensportlocaties 4 2 

o   Buitensportlocaties 2 1 

o   Kinderopvanglocaties 0 1 

      

Gemeente Landgraaf     

Soort voorziening: Van aantal: Naar aantal: 

o   Basisscholen 2 1 

o   Openbare bibliotheek 0 1 

o   Buitensportlocaties 4 2 

o   Buurthuis/ gemeenschapshuis / multifunctionele ruimten 0 1 

      

Gemeente Onderbanken     

Soort voorziening: Van aantal: Naar aantal: 

o   Basisscholen 3 1 

      

Gemeente Simpelveld     

Soort voorziening: Van aantal: Naar aantal: 

o   Basisscholen 4 2 

o   Kinderopvanglocaties 2 1 

      

Gemeente Voerendaal     

Soort voorziening: Van aantal: Naar aantal: 

o   Basisscholen 2 1 

o   Eerstelijnszorgpraktijken 2 1 
o   Verzorgings- en verpleeghuizen 0 1 
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4. VELDONDERZOEK 

Het literatuuronderzoek geeft onvoldoende aanknopingspunten om de deelvragen volledig te 
kunnen beantwoorden. Door middel van interviews zullen de ontbrekende data verzameld 
worden. In dit hoofdstuk wordt de verzameling van de ontbrekende data en de toegevoegde 
waarde van de interviews voor dit onderzoek toegelicht. 

4.1 Ontbrekende data 

De inhoudelijke en beschrijvende vragen zijn onderwerp van de hoofdstukken 2 en 3. De 
ontbrekende data, het antwoord op de exploratieve vragen, worden aan de hand van de 
schematische weergave van het model uit hoofdstuk 1 (zie figuur 4.1) verduidelijkt.  
 

Figuur 4.1 Schematische weergave model 
 
Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te verkrijgen in de factoren die een rol spelen bij 
regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen en het effect van 
regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid. Het 
literatuuronderzoek heeft inzicht verschaft in de bevolkingsafname en financiële middelen 
van de eerste generatie krimpregio’s. Daarbij zijn in het literatuuronderzoek de wijzigingen in 
de regelgeving voor woningcorporaties behandeld. Deze informatie dient aangevuld te 
worden, zodat de relaties tussen de factoren in het schematisch model inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden. Allereerst dient de invloed van bevolkingsafname op het aanbod maatschap-
pelijke voorzieningen in de stadsregio Parkstad Limburg getoetst en aangevuld te worden. Dit 
geldt tevens voor het effect van de beperkende rol van woningcorporaties door veranderende 
regelgeving op het aanbod maatschappelijke voorzieningen. De relatie tussen bevolkings-
afname en de financiële middelen van gemeenten is daarentegen wel helder door het 
literatuuronderzoek (zie hiervoor subparagraaf 2.2.3). Echter, de gevolgen van minder 
financiële middelen voor het aanbod maatschappelijke voorzieningen dient nog verduidelijkt 
te worden.  
 
Daarnaast dienen de gevolgen van regionalisering en concentratie voor het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen getoetst te worden en dient de invloed van regionalisatie en 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid in krimpregio’s 
onderzocht te worden. Gemeenten veronderstellen weliswaar dat regionalisering en 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen een positieve bijdrage levert aan de 
leefbaarheid, maar dit is nog niet in beeld gebracht.  
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4.2 Methode dataverzameling 

De dataverzameling zal plaats vinden door middel van de methodiek interviews. In tabel 4.1 
zijn de deelvragen met de daarbij behorende onderwerpen weergegeven. Om de vooraf 
geformuleerde deelvragen te kunnen beantwoorden zullen half gestructureerde interviews 
worden afgenomen. De te hanteren structuur zal worden afgeleid uit de informatie die 
verzameld is met het literatuuronderzoek.  
 

Tabel 4.1: Deelvragen en onderwerpen ten behoeve van interview 

Deelvragen Onderwerpen 

Deelvraag 9: Wat is de invloed van bevolkingsafname 
op het aanbod maatschappelijke voorzieningen in 
krimpregio’s, de stadsregio Parkstad Limburg in het 
bijzonder? 

c Staand beleid ten aanzien van bevolkingsafname 
d Staand beleid ten aanzien van maatschappelijke  
   voorzieningen 
e Opgetreden wijzigingen in beleid door  
   bevolkingsdaling 
f Gevolgen wijzigingen beleid voor maatschappelijke  
   voorzieningen 
g Verwachte beleidsontwikkelingen tot 2040 
 

Deelvraag 10: Wat is het gevolg van vermindering van 
financiële middelen van gemeenten op het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s, de 
stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 
 

h Aanleidingen tot wijziging van beleid ten aanzien  
   van maatschappelijke voorzieningen 
f Gevolgen wijzigingen beleid voor maatschappelijke  
   voorzieningen 

Deelvraag 11: Wat is de rol van woningcorporaties ten 
aanzien van maatschappelijke voorzieningen in 
krimpregio’s, de stadsregio Parkstad Limburg in het 
bijzonder? 

i  Rol van maatschappelijke voorzieningen in beleid 
d Staand beleid ten aanzien van maatschappelijke  
   voorzieningen 
j Opgetreden wijzigingen in beleid door veranderende  
   regelgeving 
e Opgetreden wijzigingen in beleid door  
   bevolkingsafname 
 

Deelvraag 12: Wat is het gevolg van afname van het 
aanbod maatschappelijke voorzieningen voor de 
leefbaarheid in krimpregio’s, de stadsregio Parkstad 
Limburg in het bijzonder? 

k Belang van maatschappelijke voorzieningen voor de  
   leefbaarheid 
l Gevolgen van afname van maatschappelijke  
   voorzieningen voor de leefbaarheid: 
 

Deelvraag 13: Wat is de invloed van regionalisering en 
concentratie op maatschappelijke voorzieningen en 
daarmee op de leefbaarheid in krimpregio’s, de 
stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

m Invloed van regionalisering en concentratie op  
   maatschappelijke voorzieningen: 
n Gevolgen voor de leefbaarheid indien  
   maatschappelijke voorzieningen geregionaliseerd en  
   geconcentreerd worden 
 

 
Deelvraag 9 dient het verband, dat in figuur 4.1 is weergegeven met het teken ‘?’, te 
verduidelijken. Het is hierbij van belang om het staand beleid van gemeenten in de stadsregio 
Parkstad Limburg ten aanzien van bevolkingsafname en maatschappelijke voorzieningen te 
weten te komen. Door vervolgens te achterhalen welke beleidswijzigingen zijn opgetreden 
door de demografische ontwikkelingen, kunnen de gevolgen voor maatschappelijke voor-
zieningen in kaart worden gebracht. Doordat er in de stadsregio Parkstad Limburg sprake is 
van structurele bevolkingsdaling is het van belang om te bemerken wat de verwachte 
beleidsontwikkelingen zijn. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de lange termijn 
gevolgen voor maatschappelijke voorzieningen. De onderwerpen bij deelvraag 9 moeten 
besproken worden met een of meer beleidsmedewerkers van de sectoren onderwijs, cultuur, 
recreatie en welzijn. Beleidsmedewerkers stellen het beleid van deze sectoren vast en kijken 
naar verloop van tijd welke resultaten hiermee geboekt worden. Beleidsmedewerkers hebben 
daarbij contact met bestuurders van de gemeente, inwoners, bedrijven, instellingen en andere 
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gemeenten. Op deze manier wordt het draagvlak voor nieuw beleid vergroot. Het is van 
belang om beleidsmedewerkers in gemeenten, waar veel regionalisering en / of concentratie 
heeft plaatsgevonden, te interviewen. 
 
Voor de beantwoording van deelvraag 10 is het van belang om de aanleidingen van de 
wijzigingen van het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen te achterhalen. Op 
deze manier kan achterhaald worden wat de rol van vermindering van de financiële middelen 
hierin speelt. Vervolgens dienen de gevolgen van deze wijzigingen voor het aanbod van 
maatschappelijke voorzieningen vastgesteld te worden. Om deze informatie te verkrijgen 
worden er interviews afgenomen met een of meer beleidsmedewerkers van de sectoren 
onderwijs, cultuur, recreatie en welzijn.  
 
Om deelvraag 11 te kunnen beantwoorden moet allereerst de rol van maatschappelijke 
voorzieningen in het beleid van woningcorporaties vastgesteld te worden. Vervolgens is het 
van belang om het staande beleid van woningcorporaties ten aanzien van maatschappelijke 
voorzieningen en de wijzigingen die hierin zijn opgetreden te weten te komen. Er wordt bij 
deze wijzigingen een onderscheid gemaakt tussen wijzigingen door afname van de bevolking 
en wijzigingen door veranderende regelgeving. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de 
toevoegende rol van corporaties voor maatschappelijke voorzieningen en de invloed van de 
veranderende regelgeving op deze rol. Er dienen voor de beantwoording van deze deelvraag 
interviews, bij woningcorporaties, die in de stadsregio Parkstad Limburg actief zijn 
afgenomen te worden. De volgende woningcorporaties zijn onder andere actief in de stads-
regio Parkstad Limburg: 

- Woningcorporatie Woonpunt 
- Woningcorporatie Weller 
- Woningcorporatie Wonen Heuvelsteden (onderdeel van Wonen Limburg) 
- Woningcorporatie Wonen Zuid 
- Woningstichting De Voorzorg 

  

Voor de beantwoording van deelvraag 12 is het van belang om inzicht te verkrijgen in het 
belang van maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid. Er moet hierbij gekeken 
worden of het belang van maatschappelijke voorzieningen voor inwoners van krimpregio’s 
anders is dan dat van andere inwoners van Nederland. Deskundigen / onderzoekers van 
leefbaarheid kunnen door middel van interviews dit belang verder te verhelderen. Vervolgens 
dient gekeken te worden naar de gevolgen van een afname van maatschappelijke 
voorzieningen voor de leefbaarheid. Om deze gevolgen voor de leefbaarheid te weten te 
komen zullen tevens interviews afgenomen moeten worden met deskundigen / onderzoekers 
van leefbaarheid en gebruikersgroepen van voorzieningen. 
 
Tot slot dienen de effecten van regionalisering en concentratie op maatschappelijke 
voorzieningen en daarmee op de leefbaarheid bepaald te worden. Hiervoor moeten eerst de 
effecten van regionalisering en concentratie op het aanbod maatschappelijke voorzieningen 
bepaald worden, waarna de gevolgen voor de leefbaarheid vastgesteld kunnen worden. Voor 
de beantwoording van deze onderwerpen moeten deskundigen / onderzoekers en 
beleidsmakers van de sectoren waarin voorzieningen geregionaliseerd en / of geconcentreerd 
zijn of waar plannen liggen om voorzieningen te regionaliseren en / of te concentreren 
geïnterviewd te worden. Verder moeten representanten van deze voorzieningen geïnterviewd 
worden omdat zij inzicht hebben in de gevolgen voor de doelgroepen van de 
geregionaliseerde / geconcentreerde maatschappelijke voorzieningen.  
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In tabel 4.2 zijn de doelgroepen zoals hierboven besproken weergegeven met de onderwerpen 
waar zij informatie over kunnen verschaffen.  
 
Tabel 4.2: Doelgroepen en onderwerpen ten behoeve van interviews 

Doelgroepen Onderwerpen 

Lid raadscommissie financiën 
gemeente Heerlen 

a Verloop financiële middelen  
b Extra uitgaven/ inkomsten door bevolkingsafname 
 

Beleidsmedewerkers van de sectoren 
onderwijs, cultuur, recreatie en welzijn 

c Staand beleid ten aanzien van bevolkingsafname 
d Staand beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen 
e Opgetreden wijzigingen in beleid door bevolkingsdaling 
g Verwachte beleidsontwikkelingen tot 2040 
h Aanleidingen tot wijziging van beleid ten aanzien van  
   maatschappelijke voorzieningen 
f Gevolgen wijzigen beleid voor maatschappelijke voorzieningen 
m Invloed van regionalisering en concentratie op maatschappelijke  
   voorzieningen 
n Gevolgen voor de leefbaarheid indien maatschappelijke  
   voorzieningen geregionaliseerd en geconcentreerd worden 
 

Woningcorporaties actief in stadsregio 
Parkstad Limburg 

i Rol van maatschappelijke voorzieningen in beleid 
d Staand beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen 
j Opgetreden wijzigingen in beleid door veranderende regelgeving 
e Opgetreden wijzigingen in beleid door bevolkingsafname 
 

Algemene deskundigen en 
onderzoekers: 
   • RIGO Research en Advies BV 
   • Stichting Atlas voor Gemeenten 
   • Planbureau voor de  
     Leefomgeving 
   • Sociaal en Cultureel Planbureau 
   • ABF Research 
Deskundigen en onderzoekers in de 
stadsregio Parkstad Limburg: 
   • RIGO Research en Advies BV 
   • Onderzoeksbank Limburg 
 

k Belang van maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid 
l  Gevolgen van afname maatschappelijke voorzieningen voor de  
   leefbaarheid 
n Gevolgen voor de leefbaarheid indien maatschappelijke  
   voorzieningen geregionaliseerd en geconcentreerd worden. 

Representanten van maatschappelijke 
voorzieningen in stadsregio Parkstad 
Limburg 

l Gevolgen van afname maatschappelijke voorzieningen voor de  
   leefbaarheid 
m Invloed van regionalisering en concentratie op maatschappelijke  
   voorzieningen 
n Gevolgen voor de leefbaarheid indien maatschappelijke  
   voorzieningen geregionaliseerd en geconcentreerd worden 
 

 
De interview guides voor de doelgroepen zijn weergegeven in bijlage 7. 

4.3 Interviews 

Ter beantwoording van de exploratieve deelvragen 9 tot en met 13 zijn interviews afgenomen 
met de volgende partijen: 
- Gemeentefonds specialist gemeente Heerlen 
- Senior beleidsmedewerker gemeente Brunssum 
- Beleidsmedewerker welzijn gemeente Nuth 
- Beleidsadviseur leefomgeving gemeente Simpelveld 
- Manager Wellerteam woningcorporatie Weller 
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- Teamleider vastgoedbeleid woningcorporatie Woonpunt 
- Representant van de concentratie in de Brede Maatschappelijke Voorziening Bronsheim 
- Representant van de concentratie in de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam 
- Senior adviseur onderzoek en statistiek Onderzoeksbank Limburg 
- Wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau 
- Senior wetenschappelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving 
- Senior onderzoeker RIGO Research en Advies 
 
Hieronder zullen de exploratieve deelvragen 9 tot en met 13 behandeld worden, waarbij de 
informatie verkregen uit de interviews aan bod zal komen. De exploratieve deelvraag 8 is 
reeds beantwoord door het literatuuronderzoek (zie hiervoor subparagraaf 2.2.3). 

Deelvraag 9: Wat is de invloed van bevolkingsafname op het aanbod maatschappelijke 

voorzieningen in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

 
Figuur 4.2 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met omlijnd het te behandelen verband 

 
De beantwoording van de exploratieve deelvraag 9 volgt uit de afgenomen interviews met 
beleidsmedewerkers in de stadsregio Parkstad Limburg en het literatuuronderzoek, zoals 
hieronder toegelicht wordt.  
 
Uit interviews met beleidsmedewerkers van een drietal gemeenten in de stadsregio Parkstad 
Limburg blijkt dat structurele bevolkingsdaling een negatieve invloed heeft op het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen in deze gemeenten. Door de terugloop van inwoners daalt de 
vraag naar voorzieningen en verdwijnen voorzieningen in de wijk, het stadsdeel of de 
gemeente. Dit kan betekenen dat een type voorziening niet meer aangeboden kan worden in 
en verdwijnt uit een gemeente, zoals een middelbare school waar voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs wordt aangeboden (in de gemeente Brunssum), een basisschool (in het 
dorp Vaesrade, gemeente Nuth), een school voor speciaal onderwijs (gemeente Simpelveld), 
een consultatiebureau (dorp Simpelveld, gemeente Simpelveld) en een bejaardentehuis (in het 
dorp Bocholtz, gemeente Simpelveld). 
 
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg 
de afgelopen jaren hebben ingezet op de concepten Brede School en Brede Maatschappelijke 
Voorziening. Uit de interviews met de beleidsmedewerkers van een drietal gemeenten wordt 
duidelijk dat naast de gevolgen van de afname van de vraag, tevens de huisvestingssituatie 
van voorzieningen de reden is geweest om maatschappelijke voorzieningen te concentreren. 
De huisvestingssituatie van een aantal voorzieningen in deze gemeenten was niet optimaal en 
gebouwen voldeden niet aan de huidige eisen en wensen. Dit heeft gemeenten doen besluiten 
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om maatregelen te nemen zodat onder andere kwalitatief onderwijs aangeboden kan blijven 
worden aan haar inwoners. In deze gemeenten zijn basisscholen vaak samengevoegd en gaan 
deze als één basisschool verder in een Brede School of Brede Maatschappelijke Voorziening. 
Op deze manier kunnen, volgens de beleidsmedewerkers van de gemeenten Simpelveld en 
Nuth, voorzieningen in stand gehouden worden. Hierbij worden kwalitatief goede gebouwen 
gerealiseerd die voldoen aan de hedendaagse eisen. Daarnaast worden andere typen 
maatschappelijke voorzieningen, die tevens te maken hebben met een terugloop van 
gebruikers en een verslechterde huisvestingssituatie, toegevoegd aan deze concentraties. Om 
deze concentraties te realiseren wordt vaak gebruik gemaakt van nieuwbouw, zodat passende 
gebouwen met meer mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast hebben er 
uitbreidingen van bestaande panden plaatsgevonden om een concentratie van voorzieningen 
mogelijk te maken. De gemeenten geven aan dat bij concentratie van maatschappelijke 
voorzieningen rekening wordt gehouden met verdere daling van het aantal inwoners en 
hiermee het aantal gebruikers van deze voorzieningen. Op deze manier wordt getracht 
toekomstige leegstand van voorzieningen op te vangen. Door maatschappelijke voorzieningen 
te concentreren neemt de ruimtelijke spreiding van locaties waar voorzieningen worden 
aangeboden in gemeenten af. De keerzijde hiervan is volgens de geïnterviewde beleids-
medewerker bij de gemeente Simpelveld, dat het kan voorkomen dat de voorzieningen niet 
meer voor iedereen bereikbaar zijn. De beleidsmedewerker bij de gemeente Brunssum 
verwacht, gezien de geringe afstanden, niet dat dit een negatief effect zal hebben.  

Subconclusie 

In de aanleiding van dit onderzoek (hoofdstuk 1) wordt toegelicht wat het verwachte effect is 
van bevolkingsafname op het aanbod maatschappelijke voorzieningen. Hierbij wordt 
geconcludeerd dat er sprake is van een onduidelijk verband, zoals aangegeven in figuur 4.2 
met het teken ‘?’. Een structurele daling van de bevolking kan namelijk een negatief effect 
hebben op maatschappelijke voorzieningen, door afname van het aanbod. Echter, vanwege de 
structurele bevolkingsdaling zijn minder maatschappelijke voorzieningen nodig. Door middel 
van literatuuronderzoek is gekeken naar het huidige aanbod, relevante ontwikkelingen en de 
veranderende vraag van maatschappelijke voorzieningen in de eerste generatie krimpregio’s. 
In de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg, met uitzondering van de gemeente Nuth, 
is sprake van een afname van het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen 
aangeboden worden. Deze afname vindt voornamelijk plaats bij de maatschappelijke 
voorzieningen: basisscholen, binnensportlocaties, buitensportlocaties, eerstelijnszorgprak-
tijken en kinderopvanglocaties. Uit de interviews met beleidsmedewerkers blijkt tevens dat 
bevolkingsafname een negatieve invloed heeft op de bereikbaarheid van maatschappelijke 
voorzieningen. Verder blijkt dat de instandhouding van maatschappelijke voorzieningen niet 
altijd mogelijk is. Hierdoor komt het voor dat voorzieningen verdwenen zijn of kunnen 
verdwijnen uit wijken, stadsdelen of gemeenten. Geconcludeerd wordt dat het verband tussen 
bevolkingsdaling en maatschappelijke voorzieningen negatief is, ondanks dat er door 
concentratie een kwaliteitsverbetering wordt bewerkstelligd en wordt getracht het aanbod 
voorzieningen in stand te kunnen houden. 
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Deelvraag 10: Wat is het gevolg van vermindering van financiële middelen van 

gemeenten op het aanbod maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s, de 

stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

 
Figuur 4.3 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met omlijnd het te behandelen verband 

 
Voor de beantwoording van deelvraag 10 wordt naast het literatuuronderzoek (paragraaf 2.2) 
gebruik gemaakt van de afgenomen interviews met (beleids)medewerkers en representanten 
van geconcentreerde maatschappelijke voorzieningen in de stadsregio Parkstad Limburg. 
Hieronder zullen de resultaten uit de interviews besproken worden, waarna geconcludeerd 
wordt wat het gevolg is van een vermindering van financiële middelen van gemeenten op het 
aanbod maatschappelijke voorzieningen in krimpregio’s.  
 
Een afname van de financiële middelen heeft als gevolg dat er gesnoeid wordt in het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen, aldus de geïnterviewde beleidsmedewerker bij de gemeente 
Simpelveld. De geïnterviewde gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg proberen door 
middel van concentratie kwalitatief goede maatschappelijke voorzieningen aan te bieden voor 
de komende 15 à 20 jaar. Door ruimtelijke concentratie hoeven minder gebouwen en 
vierkante meters in stand gehouden te worden. Dit leidt tot meer efficiëntie en een reductie 
van de kosten. Op deze manier wordt dus geprobeerd om met minder middelen dezelfde 
voorzieningen overeind te houden. De gemeentefonds specialist van de gemeente Heerlen is 
van mening dat er nog te veel voorzieningen in stand worden gehouden ondanks de 
vermindering van de financiële middelen en ontwikkelingen. Dit wordt ondersteund door de 
beleidsmedewerker bij de gemeente Nuth. De oorzaak hiervan wordt geweten aan de politieke 
gevoeligheid bij keuzes met betrekking tot de instandhouding van maatschappelijke 
voorzieningen. De beleidsmedewerkers bij de gemeenten Nuth en Simpelveld stellen dat dit 
met name van toepassing is bij sportvoorzieningen. De verwachting is dat dit type 
voorziening in de toekomst niet meer in stand gehouden kan worden en dat samenvoeging van 
deze voorzieningen een mogelijke oplossing is. 
 
Daarnaast zorgt een vermindering van de financiële middelen in combinatie met de 
beleidsvoering van de Rijksoverheid er voor dat maatschappelijke voorzieningen, zoals 
ouderenvoorzieningen lastiger in stand gehouden kunnen worden, volgens de (beleids)-
medewerkers van de gemeente Simpelveld en de Onderzoeksbank Limburg. Dit heeft als 
gevolg dat deze voorzieningen verdwijnen, dit terwijl het aandeel ouderen in de stadsregio 
Parkstad Limburg zal toenemen. Op de lange termijn is de verwachting van gemeenten in de 
stadsregio Parkstad Limburg dat er meer taken gedecentraliseerd zullen worden vanuit het 
Rijk. Volgens de beleidsmedewerker bij de gemeente Simpelveld zal dit tot gevolg hebben dat 
er meer bezuinigd dient te gaan worden op maatschappelijke voorzieningen, waardoor het 
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aanbod maatschappelijke voorzieningen in de gemeente verder zal afnemen. De decentra-
lisatie van taken vanuit het Rijk naar gemeenten zal tot gevolg hebben dat tevens taken 
gecentraliseerd zullen worden vanuit gemeenten naar buurtstichtingen en wijkteams. Een 
representant van een Brede Maatschappelijke Voorziening en secretaris van een wijkteam in 
de gemeente Brunssum merkt op dat op dit moment al een aantal taken met betrekking tot 
maatschappelijke voorzieningen niet meer door de gemeente kan worden betaald en de 
verantwoordelijkheid hiervoor bij buurtstichtingen en wijkteams komt te liggen. Het is daarbij 
de vraag of maatschappelijke voorzieningen, zoals openbare speelplekken, in stand gehouden 
kunnen blijven worden.  

Subconclusie 

In hoofdstuk 1 werd aangenomen dat het effect van vermindering van financiële middelen bij 
gemeenten op het aanbod maatschappelijke voorzieningen negatief zou zijn. De interviews 
met (beleids)medewerkers van een viertal gemeenten hebben inzicht verschaft in het verloop 
van de financiële middelen en het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. 
Hieruit blijkt dat het veronderstelde negatieve verband juist is: de verminderende financiële 
middelen zijn een oorzaak voor de vermindering van het aanbod maatschappelijke 
voorzieningen.  
 

Deelvraag 11: Wat is de rol van woningcorporaties ten aanzien van maatschappelijke 

voorzieningen in krimpregio’s en de stadsregio Parkstad Limburg in het bijzonder? 

 
Figuur 4.4 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met omlijnd het te behandelen verband 

 
Exploratieve deelvraag 11 wordt hieronder beantwoord door de resultaten uit de afgenomen 
interviews met woningcorporaties in de stadsregio Parkstad Limburg en het literatuur-
onderzoek (paragraaf 2.3).  
 
Vanwege de veranderende regelgeving en bezuinigingen vanuit het Rijk bestaat er op dit 
moment onduidelijkheid bij woningcorporaties. Dit heeft bij de eerste ondervraagde 
woningcorporatie tot gevolg dat de geplande ontwikkelingen met betrekking tot maat-
schappelijke voorzieningen stil zijn gelegd. Deze woningcorporatie neemt dus een 
afwachtende houding aan ten aanzien van de Rijksoverheid. De tweede geïnterviewde 
woningcorporatie heeft een nieuwe strategie opgesteld, waarin niet meer geïnvesteerd gaat 
worden in maatschappelijk voorzieningen als Brede Maatschappelijke Voorzieningen, Brede 
Scholen, sportvoorzieningen en buurthuizen / gemeenschapshuizen. Daarbij wordt het maat-
schappelijk vastgoed dat zij in hun bezit hebben afgebouwd. Deze woningcorporatie 
constateert dat bovengenoemde maatschappelijke voorzieningen op de lange termijn niet 
voldoende levensvatbaar zijn en dat er sprake is van een overcapaciteit. Desondanks 
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verenigen bewoners zich om maatschappelijke voorzieningen in stand te houden. De 
representant van de concentratie in de Brede Maatschappelijke Voorziening Bronsheim geeft 
aan dat zijn wijkteam bezig is met de realisatie van een buurthuis, zodat met name ouderen 
samen kunnen komen. Een ander buurthuis, gelegen in dezelfde wijk, is volgens het wijkteam 
vanwege de afstand niet voor iedereen bereikbaar. Hieruit valt op te maken dat er wel degelijk 
behoefte is aan maatschappelijke voorzieningen en dat het verdwijnen van deze voorzieningen 
op buurtniveau gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid.  
 
Daarnaast heeft de keuze voor de afwijkende strategie van de tweede geïnterviewde 
woningcorporatie te maken met de beschikbare financiële middelen. De loan-to-value staat 
namelijk onder druk bij woningcorporaties, leningen dienen afgelost te worden en de waarde 
van vastgoed daalt. Dit heeft tot gevolg dat er minder geld geleend mag worden. De prioriteit 
ligt daarom bij het verduurzamen, verbeteren van de kwaliteit en verbeteren van de levens-
loopbestendigheid van het bezit. Daarbij wordt geïnvesteerd in een schone, hele en veilige 
buurt. Bij dit laatste is een wisseling van perspectief bij de tweede geïnterviewde woning-
corporatie opgetreden, omdat hierbij niet meer geïnvesteerd wordt in maatschappelijke 
voorzieningen. Deze nieuwe strategie betekent dus dat voorzieningen die (mede) een 
ontmoetingsfunctie hebben en in het bezit zijn van deze woningcorporatie komen te vervallen 
in wijken. Dit kan dus een vermindering van de sociale cohesie en veiligheid in wijken tot 
gevolg hebben.  
 
De eerste geïnterviewde woningcorporatie constateert dat het niet meer mogelijk zal zijn, 
vanwege het ontbreken van financiële middelen, om de wijkaanpak en maatschappelijke 
voorzieningen aan te blijven bieden. Op dit moment is deze woningcorporatie aan het 
onderzoeken hoe zij hun beleid en visie gaan formuleren en welke veranderingen 
noodzakelijk zijn. De afgelopen jaren is geen verandering in het beleid ten aanzien van 
maatschappelijk voorzieningen opgetreden. Deze woningcorporatie geeft aan dat dit komt 
doordat de structurele bevolkingsdaling de afgelopen jaren niet voelbaar was, vanwege 
subsidies vanuit de Rijksoverheid.  
 
De geïnterviewde gemeenten geven aan dat zij verwachten dat de druk op woningcorporaties 
zal stijgen met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen, als gevolg van de beperkingen 
en veranderende regelgeving voor woningcorporaties. Woningcorporaties nemen namelijk 
deel aan verschillende ontwikkelingen met betrekking tot concentraties van maatschappelijke 
voorzieningen. De gemeenten zijn van mening dat zij niet de ruimte en kennis hebben om de 
werkzaamheden die woningcorporaties, op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en 
de leefbaarheid, verrichten op zich te nemen. Hierdoor verwachten gemeenten dat zij 
afhankelijker worden van commerciële partijen. Echter, vanwege het belang van deze partijen 
wordt vermoed dat er minder maatschappelijke projecten gerealiseerd zullen gaan worden. De 
verwachting van de geïnterviewde gemeenten is dat het aanbod maatschappelijke 
voorzieningen hierdoor zal afnemen en dat bewoners zullen meer op zichzelf aangewezen 
zijn.  

Subconclusie 

In de aanleiding van dit onderzoek wordt verondersteld dat de veranderende regelgeving voor 
woningcorporaties een negatief effect zal hebben op het aanbod maatschappelijke voor-
zieningen. Dit verband is omlijnd weergegeven in figuur 4.4. Uit het literatuuronderzoek komt 
naar voren dat wijzigingen in het beleid van de Rijksoverheid voor een terugloop van 
inkomsten van woningcorporaties zorgt, waardoor de ontwikkeling en realisatie van 
maatschappelijke voorzieningen vaak niet meer mogelijk zal zijn. In paragraaf 2.3 worden de 
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maatschappelijke voorzieningen die nog in aanmerking komen voor staatssteun behandeld. De 
interviews bevestigen dat de regelgeving van Rijksoverheid van invloed is op het beleid ten 
aanzien van maatschappelijke voorzieningen. Dit heeft bij de eerste ondervraagde woning-
corporatie tot gevolg dat de geplande ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijke 
voorzieningen stil zijn gelegd. Bij de tweede geïnterviewde woningcorporaties heeft dit geleid 
tot een nieuwe strategie ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. Deze nieuwe 
strategie heeft een negatief effect op het aanbod maatschappelijke voorzieningen. Ook de 
geïnterviewde gemeenten verwachten dat woningcorporaties als gevolg van de beperkende en 
veranderende regelgeving minder maatschappelijke voorzieningen kunnen gaan exploiteren 
en realiseren. Deze gemeenten geven aan niet over de ruimte en kennis te beschikken om deze 
werkzaamheden te kunnen verrichten. Het verwachte negatieve effect tussen de veranderende 
regelgeving en het aanbod maatschappelijk voorzieningen blijkt juist te zijn.  
 

Deelvraag 12: Wat is het gevolg van afname van het aanbod maatschappelijke 

voorzieningen voor de leefbaarheid in krimpregio’s, de stadsregio Parkstad Limburg in 

het bijzonder? 

 
Figuur 4.5 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met omlijnd het te behandelen verband 

 
De beantwoording van de exploratieve deelvraag 12 volgt uit de afgenomen interviews met 
diverse onderzoekers en woningcorporaties. Hieronder zal allereerst het belang van 
maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid worden toegelicht. Vervolgens wordt 
het gevolg van een afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen behandeld aan de 
hand van de vier dimensies voor leefbaarheid: voorzieningen, bevolkingssamenstelling, 
sociale samenhang en veiligheid (zie figuur 2.17, paragraaf 2.7). Aan de hand van de 
beoordeling van deze gevolgen wordt ten slotte de subconclusie gegeven.  

Belang van maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid 

De geïnterviewde onderzoekers zijn van mening dat maatschappelijke voorzieningen voor 
bewoners een rol spelen bij de beoordeling van de leefbaarheid. Het belang van 
maatschappelijke voorzieningen wordt echter veelal als beperkt geclassificeerd. Onderzoek op 
het platteland toont bijvoorbeeld aan dat het wel of niet aanwezig zijn van een aantal 
maatschappelijke voorzieningen geen effect heeft op de beleving van de leefbaarheid, aldus 
een onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. De onderzoekers bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving, Sociaal en Cultureel Planbureau en RIGO Research en Advies merken 
op dat niet alle maatschappelijke voorzieningen door alle bevolkingsgroepen van belang 
worden geacht, doordat niet iedereen gebruik maakt van (alle) maatschappelijke voor-
zieningen en het niet in alle gevallen noodzakelijke voorzieningen zijn. Maatschappelijke 
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voorzieningen die direct van invloed zijn op de kwaliteit van leven, zoals zorgvoorzieningen, 
worden gezien als noodzakelijke voorzieningen. In het stedelijke gebied is het belang van 
maatschappelijke voorzieningen volgens de onderzoekers bij RIGO Research & Advies en het 
Planbureau voor de Leefomgeving groter dan op het platteland. Op het platteland zijn 
bewoners gewend aan een kleiner aanbod voorzieningen, terwijl bewoners van het stedelijk 
gebied een afname van het voorzieningenaanbod meestal niet verwachten en de aanwezigheid 
van voorzieningen als vanzelfsprekend beschouwen. Verder is de verwachting dat ontwik-
kelingen, bijvoorbeeld in de ICT, het belang van de aanwezigheid van voorzieningen in de 
fysieke nabijheid zal laten afnemen ten opzichte van het belang van de organisatie en 
bereikbaarheid van voorzieningen. Met betrekking tot de tevredenheid omtrent maat-
schappelijke voorzieningen heeft de onderzoeker bij de Onderzoeksbank Limburg de indruk 
dat er geen verandering hieromtrent is opgetreden; bewoners in de stadsregio Parkstad 
Limburg zijn volgens haar over het algemeen tevreden over de voorzieningen. Echter uit het 
onderzoek ‘In de ban van de bevolkingskrimp?’ uitgevoerd in de stadsregio Parkstad Limburg 
blijkt dat een meerderheid van de respondenten verwacht dat het aanbod en de kwaliteit van 
de voorzieningen in de woonomgeving zich negatief zal gaan ontwikkelen. De oorzaak 
hiervan is niet onderzocht.  

Effecten op de dimensie voorzieningen 

De onderzoekers bij het Planbureau voor de Leefomgeving, Sociaal en Cultureel Planbureau 
en RIGO Research en Advies geven aan dat het belang van maatschappelijke voorzieningen 
genuanceerd ligt, omdat er een sociaal psychologisch effect is bij maatschappelijke 
voorzieningen. Het sociaal psychologische effect heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Als er 
een verandering optreedt in het aanbod voorzieningen, dan wordt dit in de meeste gevallen 
niet door bewoners gewaardeerd. Deze onderzoekers geven aan dat mensen moeite hebben 
met veranderingen en met name reageren op veranderingen waar zij geen grip op hebben. Het 
veranderingsproces blijkt ingrijpend te zijn en is van invloed op het oordeel van bewoners 
over de leefbaarheid op korte termijn. Bewoners wordt immers een voorziening ontnomen en 
ervaren dit als een verarming van de directe leefomgeving. Doordat mensen een groot 
aanpassingsvermogen hebben accepteren zij na een bepaalde termijn een verandering, in dit 
geval het verdwijnen van een maatschappelijke voorziening. Door deze acceptatie herstelt de 
beoordeling van de leefbaarheid zich, aldus de onderzoeker bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving. Volgens de onderzoeker bij RIGO Research en Advies zien mensen pas 
mogelijkheden en alternatieven nadat een verandering daadwerkelijk heeft opgetreden. De 
onderzoekers bij de Onderzoeksbank Limburg en RIGO Research en Advies melden dat het 
verdwijnen van bepaalde maatschappelijke voorzieningen in de woonomgeving zelfs een 
positief effect kan hebben op de leefbaarheid. Bij het verdwijnen van een maatschappelijke 
voorziening blijkt namelijk dat bewoners goed in staat zijn zaken zelf te organiseren. Per 
saldo kan het resultaat daarom positiever zijn dan dat er vanuit de overheid een voorziening in 
stand gehouden wordt. De onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving vult hierbij 
aan dat bewoners door het zelf organiseren van zaken hun wensen en behoeften beter kunnen 
behartigen. Echter, door de onderzoekers bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, RIGO 
Research en Advies en de geïnterviewde woningcorporaties wordt aangekaart dat bij het 
verdwijnen van voorzieningen het voor de kwetsbare groep (eenzamen, sociaal geïsoleerden 
en minder mobiele bewoners) niet meer mogelijk kan zijn om voorzieningen te bereiken. 
Door het verdwijnen van voorzieningen kan het leefbaarheidsgevoel van deze groep afnemen. 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden in de typen maatschappelijke voorzieningen. Het 
verwachte effect van het verdwijnen van voorzieningen in de categorieën onderwijs, cultuur, 
recreatie en gedeeltelijk in de categorie welzijn wordt op de lange termijn niet als negatief 
gezien. 
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Het effect van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen wordt aan de hand van 
bovenstaande zaken als niet eenduidig beoordeeld. De verklaring hiervoor is dat verondersteld 
wordt dat bewoners zelf in staat zijn bepaalde activiteiten te organiseren, maar dat dit enkel 
van toepassing is op minder noodzakelijke voorzieningen en nog moet blijken. Bij afname 
van het aanbod voorzieningen wordt op de korte termijn een afname van de leefbaarheid 
verwacht, vanwege sociaal psychologische effecten. Nadat voorzieningen enige tijd zijn 
verdwenen blijken bewoners de situatie te accepteren en in staat te zijn bepaalde activiteiten 
zelf te organiseren. Verder komt uit de interviews naar voren dat het verdwijnen van 
maatschappelijke voorzieningen een negatief gevolg heeft voor de kwetsbare bewoners, 
omdat zij niet meer in staat zullen zijn om deze voorzieningen te bereiken. 

Effecten op de dimensie bevolkingssamenstelling 

Vanuit de interviews is er onvoldoende aanleiding om te veronderstellen dat de bevolkings-
samenstelling bij afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen aanmerkelijk 
wijzigt, bijvoorbeeld door het wegtrekken van bepaalde bevolkingsgroepen. Het gevolg van 
een afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de dimensie bevolkings-
samenstelling wordt daarom beoordeeld als noch negatief noch positief.  

Effecten op de dimensie sociale samenhang 

De onderzoeker bij de Onderzoeksbank Limburg vermoedt dat de sociale samenhang en 
zelfredzaamheid van bewoners toe zal nemen indien minder noodzakelijke voorzieningen 
verdwijnen. Deze verbetering van de sociale samenhang acht de onderzoeker bij het Sociaal 
en Cultureel Planbureau daarentegen onwaarschijnlijk. Bewoners geven immers aan dat als er 
voorzieningen verdwijnen zij elkaar minder kunnen ontmoeten, waardoor de sociale 
samenhang afneemt. Daarnaast wordt door het verdwijnen van voorzieningen, volgens de 
onderzoeker bij RIGO Research en Advies, de kwetsbare groep wellicht (nog) minder goed 
zichtbaar. Het is dus van belang dat er andere alternatieven komen om te voldoen aan de 
behoefte van bewoners voor onder andere sociale samenhang. Indien er in bepaalde buurten 
meerdere voorzieningen verdwijnen en hier geen alternatieven voor in de plaats komen dan 
kan dit resulteren in een negatief effect op de leefbaarheid, volgens de onderzoeker bij het 
Planbureau voor de Leefomgeving.  
 
De geïnterviewde medewerker bij één van de woningcorporaties geeft aan dat ontmoeting van 
belang wordt geacht voor de leefbaarheid, maar dat dit ook op andere manieren dan door een 
maatschappelijke voorziening in de buurt of wijk kan geschieden. Deze woningcorporatie 
verwacht dat mensen elkaar spontaner gaan opzoeken of samen dingen gaan doen als er geen 
voorziening meer in de buurt of wijk aanwezig is. Bij zorgvoorzieningen kan de leefbaarheid 
bij het gebrek aan goede alternatieven in het geding komen. 
 
Het gevolg van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de dimensie 
sociale samenhang is door middel van de interviews niet duidelijk en dient zich nog uit te 
wijzen.  

Effecten op de dimensie veiligheid 

Een ander effect van het verdwijnen van voorzieningen op de leefbaarheid kan van toepassing 
zijn op de dimensie veiligheid, aldus onderzoekers bij het Planbureau voor de Leefomgeving 
en RIGO Research en Advies. Doordat voorzieningen verdwijnen ontstaat leegstand. Vaak is 
een gebouw niet geschikt voor andere functies en in krimpsituaties is het nog maar de vraag 
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of er een bestemming voor deze leegstaande gebouwen zal zijn. Leegstand is een van de 
sleutelfactoren bij het ontstaan van overlast en wordt door mensen gezien als een achteruit-
gang van de leefbaarheid van hun omgeving. Een van de representant van een Brede 
Maatschappelijke Voorziening verwacht tevens dat de leegstand die gevormd wordt door het 
verdwijnen van voorzieningen zorgt voor een verslechtering van de leefbaarheid, vanwege 
overlast. Daarnaast geeft de onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving aan dat 
bewoners een leeg gebouw in hun buurt waarnemen wat geen functie meer heeft, maar 
voorheen wel een punt van levendigheid in de wijk was. De onderzoeker bij RIGO Research 
en Advies vermeldt dat de leegstaande ruimte ook kans kan bieden voor ontwikkelingen. In 
een aantal Groningse dorpen is dit bijvoorbeeld het geval. Door de lage woningprijzen heeft 
er een instroom van nieuwe inwoners plaats gevonden. Opvallend is dat het aandeel 
hoogopgeleiden onder de verhuizers groot is en dat bijna de helft van de recente verhuizers 
naar minder populaire plattelandsgemeenten tussen de 20 en 34 jaar is (Bijker, 2013). Een 
instroom van nieuwe bewoners kan hierdoor positieve gevolgen hebben voor de 
bevolkingssamenstelling. 
 
Het effect van het verdwijnen van maatschappelijke voorzieningen op de dimensie veiligheid 
wordt beoordeeld als negatief, doordat de leegstand van de gebouwen waarin deze 
voorzieningen gehuisvest waren kan zorgen voor achteruitgang van de leefbaarheids-
beoordeling. De mogelijkheden die leegstaande ruimten kunnen bieden voor initiatieven voor 
mensen kan dit negatieve effect reduceren. Het is echter niet zeker of deze ontwikkelingen 
ook plaats zullen vinden. 

Subconclusie 

In paragraaf 1.1 wordt het verband tussen maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid 
benaderd als potentieel negatief. De verwachting aan het begin van dit onderzoek was 
namelijk dat een afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen kan leiden tot een 
afname van de kwaliteit en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen. Voor een 
uitgebreide toelichting zie paragraaf 1.1). Uit de interviews met onderzoekers blijkt dat 
voorzieningen een beperkt belang hebben bij de beoordeling van de leefbaarheid. Aan de 
hand van bovenstaande beoordelingen van de effecten van een afname van het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen op de dimensies van de leefbaarheid wordt geconcludeerd 
dat het gevolg van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen voor de 
leefbaarheid in krimpregio’s onduidelijk is.  
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Deelvraag 13: Wat is de invloed van regionalisering en concentratie op maatschappelijke 

voorzieningen en daarmee op de leefbaarheid in krimpregio’s, de stadsregio Parkstad 

Limburg in het bijzonder? 

 
Figuur 4.6 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met omlijnd de te behandelen verbanden 
 

Exploratieve deelvraag 13 wordt hieronder beantwoord met behulp van de resultaten uit de 
afgenomen interviews met diverse onderzoekers en beleidsmedewerkers bij gemeenten in de 
stadsregio Parkstad Limburg. De beantwoording van deze deelvraag zal geschieden door 
allereerst de invloed van regionalisering en concentratie op maatschappelijke voorzieningen te 
bepalen, waarna de gevolgen van geregionaliseerde en / of geconcentreerde maatschappelijke 
voorzieningen voor de leefbaarheid worden vastgesteld. Aan de hand van deze resultaten 
wordt de subconclusie gegeven.  

Invloed van regionalisering en concentratie op maatschappelijke voorzieningen  

Regionalisering, in de zin van samenwerking tussen gemeenten met betrekking tot de 
realisatie en gezamenlijke instandhouding van maatschappelijke voorzieningen op regionaal 
niveau, komt in de stadsregio Parkstad Limburg nauwelijks voor. Toch vindt er steeds vaker 
samenwerking plaats tussen gemeenten zodat op een verantwoorde wijze spreiding in 
voorzieningen kan plaatsvinden en gemeenten aantrekkelijk kunnen blijven voor vestiging. 
Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de gemeenten Brunssum en Heerlen, 
waarbij gekeken wordt hoe er een verantwoorde spreiding van onderwijs in het noorden van 
de stadsregio Parkstad Limburg gerealiseerd kan worden, aldus de beleidsmedewerker bij de 
gemeente Brunssum.  
 

Uit de interviews met verschillende onderzoekers komt naar voren dat regionalisering van 
maatschappelijke voorzieningen wellicht (nog) nauwelijks voorkomt omdat de noodzaak 
hiervoor niet groot genoeg is. De onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving geeft 
aan dat dit waarschijnlijk komt omdat stadsregio Parkstad Limburg gekenmerkt wordt als 
stedelijk gebied. Dit heeft tot het gevolg dat het aanbod van voorzieningen nog enigszins 
wordt gewaardeerd; er is nog voldoende vraag naar. Op het platteland is het een ander 
verhaal, doordat plattelandsgemeenten het zich niet kunnen veroorloven dat in twee 
grenzende gemeenten hetzelfde type voorziening verdwijnt.  
 

Het concentreren van maatschappelijke voorzieningen op één locatie komt in de gemeenten in 
de stadsregio Parkstad Limburg vaker voor, voornamelijk door middel van de concepten 
Brede School en Brede Maatschappelijke Voorziening. Uit de interviews met de 
beleidsmedewerkers bij de gemeenten Brunssum, Nuth en Simpelveld blijkt dat de locaties 
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waar maatschappelijk voorzieningen vóór een concentratie in deze gemeenten gehuisvest 
waren, veelal verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige eisen voor de gewenste 
activiteiten. In veel gevallen is of wordt er daarom een nieuwbouwlocatie gerealiseerd waar 
maatschappelijke voorzieningen geconcentreerd zijn of gaan worden. Door een verbetering 
van de huisvestingssituatie en de mogelijkheid om samen te werken, wordt er volgens de 
geïnterviewde beleidsmedewerkers bij gemeenten een meer toekomstbestendiger aanbod van 
maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd. Dit omdat voorzieningen beter op elkaar 
afgestemd kunnen worden, waardoor de doelmatigheid kan worden versterkt. Een versterking 
van de doelmatigheid vindt echter niet altijd plaats, omdat er soms geen synergie tussen 
partijen binnen een geconcentreerde voorziening wordt bereikt, aldus de geïnterviewde 
beleidsmedewerkers bij de gemeenten Brunssum en Simpelveld. Hierdoor functioneren de 
maatschappelijke voorzieningen in bijvoorbeeld een Brede School of Brede Maatschappelijke 
Voorziening als het ware los van elkaar.  
 

Verder kunnen er door concentratie van voorzieningen met minder financiële middelen en 
minder vierkante meters zoveel mogelijk maatschappelijke voorzieningen in stand gehouden 
worden, aldus de beleidsmedewerker bij de gemeente Simpelveld. Op deze manier wordt het 
verdwijnen van een maatschappelijke voorziening in een wijk, stadsdeel, kern of gemeente 
voorkomen. Door concentratie kunnen maatschappelijke voorzieningen weliswaar in stand 
worden gehouden, maar deze manier van organiseren kan tot gevolg hebben dat voor-
zieningen niet meer in de buurt kunnen worden aangeboden.  

Gevolgen van geregionaliseerde en / of geconcentreerde maatschappelijke voorzieningen 

voor de leefbaarheid 

Concentratie van maatschappelijke voorzieningen levert volgens de geïnterviewde 
beleidsmedewerkers bij gemeenten een meerwaarde op voor de wijken en heeft een positief 
effect op de leefbaarheid. De verklaring hiervoor is dat door concentratie het aanbod 
maatschappelijke voorzieningen kwalitatief verbetert en het verdwijnen van voorzieningen 
veelal wordt voorkomen. De leefbaarheid is echter niet gemeten bij de projecten die 
uitgevoerd zijn door de gemeenten. Het effect van het verdwijnen van voorzieningen in de 
buurt op de leefbaarheid wordt door gemeenten verschillend beoordeeld. Twee geïnterviewde 
gemeenten zijn van mening dat de afstanden relatief klein zijn of dat mensen bewust kiezen 
voor het wonen in een kern waar maatschappelijke voorzieningen ontbreken. Dit laatste heeft 
enkel betrekking op nieuwe bewoners. Een beleidsmedewerker bij een andere gemeente geeft 
aan dat niet alle voorzieningen door concentratie nog bereikbaar zullen zijn voor alle 
bewoners. Deze bewoners zijn hierdoor meer op zichzelf aangewezen en zullen dit een 
verslechtering van de leefbaarheid vinden. De onderzoekers bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving, Sociaal en Cultureel Planbureau en RIGO Research en Advies vullen hierop 
aan dat niet alle maatschappelijke voorzieningen door alle bevolkingsgroepen van belang 
worden geacht, doordat niet iedereen gebruik maakt van (alle) maatschappelijke 
voorzieningen en het niet in alle gevallen noodzakelijke voorzieningen zijn. Voor de 
beoordeling van de leefbaarheid is het dus van belang welk type voorzieningen 
geregionaliseerd en / of geconcentreerd worden. Volgens de onderzoekers kan het door 
concentratie en / of regionalisering zijn dat de kwetsbare groep niet meer in staat is om 
voorzieningen te bereiken. Dit zorgt voor een afname van het leefbaarheidsgevoel van deze 
groep. Volgens de onderzoeker bij RIGO Research en Advies dient de uitdaging bij 
regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen daarom te liggen bij het 
verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Indien maatschappelijke voorzieningen 
niet in stand gehouden kunnen worden, dan zien de onderzoekers bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving en RIGO Research en Advies regionalisering en concentratie van 
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maatschappelijke voorzieningen als een goede oplossing. De onderzoeker bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving is van mening dat concentratie en regionalisering van 
maatschappelijke voorzieningen een positief effect hebben op de leef-baarheid. Er dient 
hierbij dan wel door de verantwoordelijke van een voorziening aandacht besteed te worden 
aan het sociaal psychologische aspect, door te communiceren met bewoners en uit te leggen 
dat voorzieningen niet meer op alle plekken in stand gehouden kunnen worden. De beleving 
van mensen zal minder negatief worden, indien er meer wordt gecommuniceerd en zij 
betrokken worden bij besluiten.  

Subconclusie 

In de aanleiding van dit onderzoek (paragraaf 1.1) wordt toegelicht wat het verwachte effect is 
van regionalisering en concentratie op maatschappelijke voorzieningen. Bij deelvraag 12 is 
het belang van maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid en het effect van een 
afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid behandeld. Naar 
aanleiding van de interviews met de verschillende doelgroepen is geconcludeerd dat het 
verband tussen maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid in krimpregio’s 
onduidelijk is. Met behulp van de interviews is tevens het effect van concentratie en 
regionalisering van maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid bepaald. Concentratie 
en / of regionalisering is een maatregel die genomen wordt om maatschappelijke voor-
zieningen in stand te kunnen houden.  
 

Regionalisering van maatschappelijke voorzieningen komt in de stadsregio Parkstad Limburg 
nauwelijks voor. Concentratie van maatschappelijke voorzieningen wordt vaker toegepast in 
de stadsregio Parkstad Limburg. De positieve effecten van regionalisering en concentratie zijn 
een kwalitatieve verbetering van maatschappelijke voorzieningen en het in stand houden van 
het aanbod maatschappelijke voorzieningen in gemeenten. Een negatief effect van 
regionalisering en concentratie is een afname van het aantal locaties waar maatschappelijke 
voorzieningen worden aangeboden. Dit negatief effect zorgt ervoor dat voorzieningen op een 
grotere afstand kunnen komen te liggen, waardoor zij niet voor iedereen meer bereikbaar 
zullen zijn. Het is voor de beoordeling van de leefbaarheid van belang om welk type 
maatschappelijke voorziening het gaat.  
 

Geconcludeerd wordt dat concentratie en regionalisering op het kwalitatieve en kwantitatieve 
aanbod maatschappelijke voorzieningen respectievelijk een positief en negatief effect hebben. 
Dit zorgt vervolgens voor een positief of negatief indirect effect op de leefbaarheid. Daarnaast 
zorgt concentratie en regionalisering voor een afname van de bereikbaarheid van maat-
schappelijke voorzieningen. Afhankelijk van het type voorziening kan dit zorgen voor een 
negatief effect op de beoordeling van de leefbaarheid door bewoners. Indien het nood-
zakelijke maatschappelijke voorzieningen, oftewel voorzieningen die direct van invloed zijn 
op de kwaliteit van leven, betreft dan zal het negatieve effect op de beoordeling van de 
leefbaarheid groter zijn dan bij minder noodzakelijke voorzieningen. Onder noodzakelijke 
maatschappelijke voorzieningen worden voorzieningen in de categorie onderwijs en welzijn 
verstaan. In de categorie onderwijs hebben noodzakelijke voorzieningen betrekking op 
basisscholen en centra voor jeugd en gezin. In de categorie welzijn gaat het om de 
voorzieningen in de subcategorie zorg (eerstelijnszorgpraktijken, tweedelijnszorgpraktijken 
en verzorgings- en verpleeghuizen), WMO- informatievoorzieningen en WMO- loketten. De 
overige maatschappelijke voorzieningen worden gekenmerkt als minder noodzakelijke 
voorzieningen. Aan de hand van bovenstaande wordt geconstateerd dat de invloed van 
concentratie en regionalisering van maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid niet 
eenduidig is.  
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5. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk zal een antwoord worden geformuleerd op de vooraf vastgestelde 
onderzoeksvragen, zie hiervoor paragraaf 1.3. Dit gebeurt aan de hand van het uitgevoerde 
literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3) en de afgenomen interviews met 
verschillende doelgroepen (zie hoofdstuk 4). Daarnaast zal dit onderzoek in dit hoofdstuk 
geëvalueerd worden en zullen er aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan. 

5.1 Conclusie 

In figuur 5.1 is het onderzoeksmodel te zien, met daarin de veronderstelde effecten naar 
aanleiding van het literatuuronderzoek en de resultaten van de afgenomen interviews.  

 
Figuur 5.1 Schematische weergave van het onderzoeksmodel  

 
De komende decennia treedt in delen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In 
de eerste generatie krimpregio’s (Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-
Vlaanderen) lopen de bevolkingsontwikkelingen voor op de landelijke ontwikkelingen en is al 
enkele jaren sprake van structurele bevolkingsdaling. Uit het literatuuronderzoek komt naar 
voren dat deze structurele bevolkingsdaling zorgt voor een afname van de financiële middelen 
van gemeenten. Dit verband is met een negatief teken weergegeven in figuur 5.1. Daarnaast 
heeft structurele bevolkingsdaling invloed op het beleidsdomein maatschappelijke voor-
zieningen. Doordat de instandhouding van maatschappelijke voorzieningen niet altijd meer 
mogelijk is door structurele daling en afname van de financiële middelen van gemeenten, 
neemt het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen worden aangeboden af. 
Hierdoor kunnen voorzieningen verdwijnen uit wijken, stadsdelen of gemeenten en dit zorgt 
voor een afname van de bereikbaarheid. Deze afname vindt in de stadsregio Parkstad 
Limburg, gelegen in de eerste generatie krimpregio Zuid-Limburg, voornamelijk plaats bij de 
maatschappelijke voorzieningen: basisscholen, binnensportlocaties, buitensportlocaties, 
eerstelijnszorgpraktijken en kinderopvanglocaties. Tevens zorgt veranderende regelgeving 
ervoor dat het voor woningcorporaties niet meer mogelijk is om maatschappelijke 
voorzieningen te ontwikkelen en exploiteren. Vanwege de structurele bevolkingsdaling, de 
verminderende financiële middelen van gemeenten en de veranderende regelgeving voor 
woningcorporaties is er sprake van een vermindering van het aantal locaties waar 
maatschappelijke voorzieningen aangeboden worden. Het gevolg van deze afname van het 
aanbod maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid is onduidelijk. Dit verband 
wordt gekenmerkt als onduidelijk vanwege de effecten op de dimensies voorzieningen, 
sociale samenhang en veiligheid. Hieronder wordt toegelicht wat naar aanleiding van de 
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afgenomen interviews het veronderstelde effect van afname van het aanbod maatschappelijke 
voorzieningen op deze dimensies is. 
- Het effect van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de dimensie 

voorzieningen wordt beoordeeld als niet eenduidig. De reden hiervan is dat verondersteld 
wordt dat bewoners bij het wegvallen van voorzieningen, zelf in staat zijn bepaalde 
activiteiten te organiseren. Dit is echter enkel van toepassing op minder noodzakelijke 
voorzieningen en het moet nog blijken of bewoners daadwerkelijk activiteiten zelf zullen 
gaan organiseren. Onder minder noodzakelijke voorzieningen worden voorzieningen 
verstaan die niet direct van invloed zijn op de kwaliteit van leven, maar het leven 
aangenamer maken. De volgende voorzieningen worden gezien als minder noodzakelijke 
voorzieningen: openbare bibliotheek, bioscoop, theater, binnensportlocaties, buiten-
sportlocaties, parken, openbare speelplekken, kinderopvanglocaties, buurthuis / 
gemeenschapshuis / multifunctionele ruimten en jongerenaccommodaties. Verder blijkt 
bij een afname van het aanbod van sommige maatschappelijke voorzieningen op de korte 
termijn sprake te zijn van sociaal psychologische effecten; bewoners hebben moeite met 
de verandering van de situatie. Nadat de voorzieningen enige tijd zijn verdwenen blijken 
bewoners de veranderende situatie te accepteren en denken zij aan andere alternatieven. 
Echter, het verdwijnen van maatschappelijke voorzieningen voor de kwetsbare groep 
bewoners zal betekenen dat zij niet meer in staat zullen zijn de voorzieningen te bereiken. 
Dit zorgt voor een negatieve leefbaarheidsbeoordeling van deze groep bewoners.  

- Het gevolg van afname van het aanbod maatschappelijke voorzieningen op de dimensie 
sociale samenhang wordt beoordeeld als onduidelijk. Het is namelijk niet duidelijk of 
bewoners bij het verdwijnen van voorzieningen elkaar ook minder gaan ontmoeten. Het 
moet nog blijken of er alternatieven komen om te voldoen aan de behoefte van bewoners 
om elkaar te ontmoeten. Daarnaast wordt de kwetsbare groep bewoners door het 
verdwijnen van voorzieningen wellicht (nog) minder goed zichtbaar. 

- Het verband tussen het verdwijnen van maatschappelijke voorzieningen en de veiligheid 
wordt als negatief beoordeeld. De reden hiervoor is dat er sprake is van leegstand van de 
gebouwen waarin de voorzieningen gehuisvest waren en dit zorgt voor een achteruitgang 
van de leefbaarheidsbeoordeling. De mogelijkheden die leegstaande ruimten kunnen 
bieden voor initiatieven van mensen kan dit negatieve effect reduceren. Hierop dient 
echter geanticipeerd te worden door gemeenten en het is niet zeker of deze 
ontwikkelingen plaats zullen vinden. 

 
Regionalisering en concentratie zijn manieren om maatschappelijke voorzieningen in stand te 
houden. In dit onderzoek worden regionalisering en concentratie daarom gezien als 
maatregelen en als kenmerken van maatschappelijke voorzieningen. Ter verduidelijking is 
regionalisering en concentratie daarom buiten het licht gearceerde kader in figuur 5.1 
weergegeven. Regionalisering van maatschappelijke voorzieningen komt in de stadsregio 
Parkstad Limburg nauwelijks voor. Concentratie van maatschappelijke voorzieningen wordt 
daarentegen vaak toegepast door gemeenten. Hierbij vindt een kwalitatieve verbetering plaats 
van de huisvestingssituatie. Door de kwalitatieve verbetering van de huisvestigingssituatie 
voldoen maatschappelijke voorzieningen aan de huidige eisen en zijn zij meer 
toekomstbestendig. Verder zorgt regionalisering en concentratie voor de instandhouding van 
maatschappelijke voorzieningen. Door voorzieningen gezamenlijk te realiseren en te 
exploiteren en / of ruimtelijk te concentreren hoeven minder gebouwen en vierkante meters in 
stand gehouden te worden. Dit leidt tot meer efficiëntie en een reductie van de kosten. Op 
deze manier kunnen dus met minder financiële middelen dezelfde voorzieningen overeind 
gehouden worden. Echter, het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen worden 
aangeboden neemt af door regionalisering en concentratie. Op de korte termijn zorgt dit voor 
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een afname van de leefbaarheid, vanwege sociaal psychologische aspecten. Een vermindering 
van het aantal locaties waar maatschappelijke voorzieningen aangeboden worden heeft tevens 
een negatief effect op de leefbaarheid vanwege een afname van de bereikbaarheid. 
Voorzieningen komen namelijk op een grotere afstand te liggen, waardoor zij niet voor 
iedereen meer bereikbaar zullen zijn. Het is hierbij van belang om welk type maatschappelijke 
voorziening het gaat. Indien noodzakelijke voorzieningen (basisscholen, centra voor jeugd en 
gezin, eerstelijnszorgpraktijken, tweedelijnszorgpraktijken en verzorgings- en verpleeg-
huizen), WMO- informatievoorzieningen en WMO- loketten) lastiger bereikbaar zullen zijn 
dan zal het negatieve effect groter zijn dan bij voorzieningen die het leven aangenamer 
maken, zoals voorzieningen in de categorieën cultuur en recreatie. De invloed van 
regionalisering en concentratie op maatschappelijke voorzieningen is niet eenduidig, vanwege 
verandering van nabijheid van voorzieningen en de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod. 
Het indirecte effect van regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen 
op de leefbaarheid is afhankelijk van hoe omgegaan wordt met het sociaal psychologisch 
effect, de bereikbaarheid en het aanbieden van alternatieven.  

5.2 Evaluatie en aanbevelingen  

5.2.1 Beleidsaanbevelingen 

Ten aanzien van regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen en de 
leefbaarheid is het van belang dat gemeenten en andere actoren meer communiceren naar 
bewoners en bewoners betrekken bij besluiten rondom maatschappelijke voorzieningen. 
Bewoners zijn zich vaak nog niet bewust van de problemen met betrekking tot de 
instandhouding van maatschappelijke voorzieningen. Door niet direct maatregelen te nemen, 
maar door eerst de bewustwording van bewoners te vergroten en hun de kans te geven mee te 
denken over een oplossing wordt de beleving van bewoners wellicht minder negatief. 
Daarnaast is het voor gemeenten van belang om alternatieven aan te bieden indien 
noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen in de nabijheid van bewoners verdwijnen. 
Daarbij is het belangrijk dat er alternatieven komen om te voldoen aan de behoefte van met 
name de kwetsbare bewoners (eenzamen, sociaal geïsoleerden en minder mobiele bewoners) 
voor onder andere sociale ontmoeting. Indien er in bepaalde buurten meerdere voorzieningen 
verdwijnen en hier geen alternatieven voor in de plaats komen dan kan dit resulteren in een 
negatief effect op de leefbaarheid. Voor het op peil houden van de leefbaarheid is het tot slot 
van belang dat gemeenten en andere actoren bij concentratie en regionalisering van 
maatschappelijke voorzieningen de nadruk leggen op het verbeteren van de bereikbaarheid en 
toegankelijk van voorzieningen. Op deze manier staat er een alternatief tegenover de afname 
van de nabijheid van maatschappelijke voorzieningen. 

5.2.2 Evaluatie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft een basis gelegd voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
regionalisering en concentratie van maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid en 
de factoren die hierbij een rol spelen. 
 
Met betrekking tot het product kan gesteld worden dat er door dit onderzoek onder andere 
meer inzicht is verkregen in het effect van regionalisering en concentratie van 
maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid. Er is echter nog onvoldoende kennis om 
vast te stellen wat een vermindering van maatschappelijke voorzieningen, regionalisering en 
concentratie van maatschappelijke voorzieningen voor effect heeft op de leefbaarheid. De 
toekomst zal dit uitwijzen.  
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Vanwege het relatief korte tijdsbestek van het afstudeertraject was het niet mogelijk om de 
andere eerste generatie krimpregio’s in het veldonderzoek te betrekken. Doordat stadsregio 
Parkstad Limburg gekenmerkt wordt als een stedelijke regio en de krimpregio’s Zeeuws- 
Vlaanderen en Noordoost-Groningen gezien worden als plattelandsregio’s kunnen de effecten 
anders zijn. Daarbij was het niet mogelijk om de leefbaarheid te toetsen alvorens en nadat 
maatschappelijke voorzieningen geregionaliseerd en / of geconcentreerd waren / zijn. De 
kennis verkregen door dit onderzoek dient uitgebreid te worden door onderzoek naar 
bovenstaande zaken te verrichten. 
 
Daarnaast dient vervolgonderzoek uitgevoerd te worden naar de wensen en behoeften van 
bewoners ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen in krimpgebieden. In dit onderzoek 
komt naar voren dat het voor de leefbaarheid van belang is welk type maatschappelijke 
voorziening geregionaliseerd of geconcentreerd wordt. Volgens een van de geïnterviewde 
partijen is er daarnaast sprake veranderende eisen en behoeften van bewoners aan 
maatschappelijke voorzieningen. Voor de beoordeling van de leefbaarheid is het van belang 
om meer inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van bewoners ten aanzien van 
maatschappelijke voorzieningen. Er dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden in typen 
maatschappelijke voorzieningen en groepen bewoners. Door meer inzicht te verkrijgen in de 
vraag en eventueel veranderende vraag naar voorzieningen kan het effect van regionalisering 
en concentratie van maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid nauwkeuriger bepaald 
worden. 
 
Tot slot is het aan te bevelen om vervolgonderzoek te verrichten naar de gevolgen van 
politieke besluiten / plannen omtrent decentralisatie en de rol van woningcorporaties. In de 
troonrede op 17 september 2013 kwam de maatschappelijke ontwikkeling waarbij de 
klassieke verzorgingsstaat langzaam dient te veranderen in een participatiemaatschappij aan 
bod. De overheid gelooft dat mensen niet alleen waarde toevoegen aan hun eigen leven, maar 
ook aan de samenleving als geheel (Rijksoverheid, 2013). De verwachting is daarom dat 
steeds meer taken gedecentraliseerd zullen worden naar lokale overheden. Daarnaast is het 
momenteel onduidelijk wat de politieke plannen zijn omtrent de mogelijkheden voor woning-
corporaties ten aanzien van hun inzet ten behoeve van de leefbaarheid. Indien woning-
corporaties moeten of gaan besluiten om niet meer te investeren in maatschappelijke 
voorzieningen dan kan dit grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Het is nuttig om 
onderzoek te doen naar de gevolgen van een verdere decentralisatie naar de lokale overheid 
voor maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid. Daarnaast kan vervolgonderzoek 
gedaan worden naar de gevolgen van de onzekere factoren uit de politieke plannen voor het 
beleid van woningcorporaties ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen en 
leefbaarheid.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1:  Ontwikkeling aantal inwoners Parkstad Limburg 

1.1 Gemeente Brunssum, gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf,  

gemeente Onderbanken, gemeente Simpelveld en gemeente Voerendaal 
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Bron: Hensgens e.a. (2008) 

 

1.2 Gemeente Nuth 

Gemeente Nuth     

Jaar Inwonersaantal Daling in % 

2009 15720 0,00 

2009 - 2010 15.714 -0,04 

2010 - 2015 15.542 -1,13 

2015 - 2020 15.239 -3,06 

2020 - 2025 14.938 -4,97 

2025 - 2030 14.667 -6,7 

2030 - 2035 14.338 -8,79 

2035 - 2040 13.935 -11,35 

 

Bron: Gemeente Nuth (2010) 
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Bijlage 2: Gelimiteerde lijst met maatschappelijk vastgoed Europese Commissie  

 

De Europese Commissie heeft een lijst opgenomen met maatschappelijk vastgoed dat voor 

staatssteun in aanmerking komt: 

- buurthuizen; 

- gemeenschapscentra; 

- jongerencentra (zonder horecavoorziening); 

- scholen (basisscholen, vmbo-mbo scholen, vwo-scholen, schoolgebouwen voor 

speciaal onderwijs brede scholen met bijv. peuterzaal, kinderopvang, voor- tussen en 

naschoolse opvang); 

- buurtsporthal, en –complex (zogeheten multifunctionele accommodaties); 

- wijksportvoorzieningen; 

- ruimten voor maatschappelijk werk; 

- ruimten voor welzijnswerk; 

- opvangcentra (blijf van mijn lijf-huizen, dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen 

en verslaafden); 

- zorgsteunpunten (wijkgebonden posten van waaruit zorgaanbieders zelfstandig 

wonende ouderen of mensen met een handicap zorg op afroep kunnen verlenen); 

- steunpunten voor schuldsanering en budgetbeheeradvies voor huishoudens in 

financiële problemen; 

- centra voor jeugd en gezin; 

- ruimten voor dagbesteding gehandicapten/ouderen incl. enige zorginfrastructuur; 

- hospices; 

- multifunctionele centra voor maatschappelijke dienstverlening; 

- dorps- of wijkbibliotheken; 

- eigen kantoorruimten; 

- veiligheidshuizen; 

- centra voor werk(gelegenheid) en / of bevordering van bedrijvigheid in de wijk; 

- kleinschalige culturele activiteiten; 

- (aanleg) groenvoorzieningen; 

- (aanleg) kleinschalige wegen en paden; 

- aansluiting vastgoed op algemene nuts- of infrastructurele voorzieningen(aanleg); 

- parkeervoorzieningen behorend bij het vastgoed; 

- fietsenstallingen behorend bij het vastgoed;  

- grond. 

 
Bron: Kennisbank Platform 31 (2010) 
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Bijlage 3:  Aanbod maatschappelijke voorzieningen  

Noordoost-Groningen 

De gemeenten in Noordoost-Groningen hebben in sommige gevallen het huidige aanbod van 

voorzieningen in kaart gebracht, maar de relevante ontwikkelingen en de veranderende vraag 

is niet concreet doorberekend (met uitzondering van de regio Eemsdelta). In de regio 

Eemsdelta komt de Stuurgroep PLUS Wonen en Voorzieningen (2012) tot de conclusie dat er 

een gat zit tussen de vraag naar en het aanbod van zorgvoorzieningen. Indien de woonwensen 

van de consument volledig worden gevold stijgt de behoefte aan zorg- en welzijns-

voorzieningen tot meer dan 10 procent in centrumdorpen en het landelijke gebied (Gemeente 

Appingedam, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, gemeente Loppersum en provincie 

Groningen, 2009). Met centrumdorpen worden kernen bedoeld waar de volgende dagelijkse 

voorzieningen minstens te vinden zijn: basisschool, huisarts, dorpshuis, levensmiddelen-

winkel en openbaar vervoer. In het stedelijke gebied en woondorpen daalt de behoefte aan 

deze voorzieningen tot 2028 respectievelijk met 10 en 30 procent (Gemeente Appingedam 

e.a., 2009). Onder woondorpen worden kernen met een beperkt voorzieningenniveau of 

helemaal geen voorzieningen verstaan.  

 

De demografische ontwikkelingen zorgen er volgens het Pact Regio Eemsdelta verder voor 

dat een overcapaciteit ontstaat van sportaccommodaties in de regio en van basisscholen in het 

stedelijk gebied, woondorpen en het landelijk gebied. In het Regionaal woon- en leefbaar-

heidsbasisplan Oost-Groningen komt naar voren dat de basisscholen in deze regio relatief 

klein zijn en dat de onderwijskwaliteit zwak is (KAW Architecten en Adviseurs, 2011). Het 

basisplan constateert daarnaast dat de meeste voorzieningen met betrekking tot welzijn, 

cultuur en sport lokaal georiënteerd zijn. Door afname van het draagvlak in dorpen staan deze 

voorzieningen vaak onder druk. De gemeente De Marne concludeert tot slot dat het aanbod 

sportvoorzieningen in de gemeente in relatie tot het inwoneraantal groot is (Gemeente De 

Marne, 2010).  

Zeeuws-Vlaanderen 

In de regio Zeeuws-Vlaanderen hebben de gemeenten het huidige aanbod van voorzieningen, 

relevante ontwikkelingen en de veranderende vraag in tegenstelling tot de andere eerste 

generatie krimpregio’s wel in kaart gebracht. In het Masterplan Voorzieningen Zeeuws-

Vlaanderen is de vergelijking tussen het aanbod en de ontwikkeling van de vraag naar 

voorzieningen gemaakt. In dit Masterplan wordt geconcludeerd dat het gebruik en de 

bezetting van voorzieningen met betrekking tot binnensport, buitensport, primair onderwijs en 

kinderopvang achterblijft bij gangbare normen (Vermeer e.a, 2011). Dit duidt op over-

capaciteit of een beperkte bezetting van beschikbare accommodaties. Deze overcapaciteit 

wordt volgens Vermeer e.a. (2011) veroorzaakt door het grote en met name versnipperde 

aanbod in de kernen. Door de kleine verzorgingsgebieden in Zeeuws-Vlaanderen is er sprake 

van een grote spreiding van hetzelfde soort voorzieningen. Het betreft een gemeentegericht 

aanbod, waardoor er weinig diversiteit in het aanbod voorzieningen is. Dit gaat ten koste van 

voorzieningen met een groter verzorgingsgebied, zoals culturele voorzieningen en 

sportvoorzieningen. Gemeenten hebben in verband met het versnipperde aanbod en de 

gevolgen van de bevolkingskrimp daarom een aantal ontwikkelingen in gang gezet, waardoor 

er in een aantal kernen multifunctionele sociaal-culturele accommodaties of brede scholen (op 

korte termijn) gerealiseerd worden.  
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Door de toename van het aantal senioren is er in Zeeuws-Vlaanderen sprake van een toename 

in de vraag naar voorzieningen in de eerstelijnszorg en dagbestedingen (Vermeer e.a, 2011). 

In het Masterplan Voorzieningen wordt de conclusie getrokken dat op dit moment de 

toenemende vraag niet opgevangen kan worden, door een afname van zorgbudgetten, een 

tekort aan medewerkers in de zorg en overheveling van taken vanuit de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo.  

 

De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft er voor gekozen om de maatschappelijke voorzieningen 

toekomtbestendig te maken door deze te herschikken op gemeentelijk niveau (Vermeer e.a., 

2011). Op deze manier wil de regio: 

- Streven naar een beter evenwicht in (lokale vraag en aanbod); 

- Maatschappelijke voorzieningen gemeentelijke en regionaal plannen en afstemmen; 

- Ontmoetingsfuncties behouden op kernniveau; 

- Maatschappelijke voorzieningen clusteren en multifunctioneel gebruiken; 

- Kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen behouden. 
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Bijlage 4:  Indicatoren per dimensies Leefbaarometer 
 

  Indicator Dimensie 

1 Dominantie vrijstaande woningen Dimensie 

Woningvoorraad 2 Dominantie tweekappers 

3 Dominantie flats met meer dan 4 verdiepingen 

4 Dominantie etagewoningen 

5 Dominantie boerderijen en tuinderijen 

6 Dominantie stedelijke statuswoningen 

7 Dominantie suburbane statuswoningen 

8 Dichtheid 

9 Percentage sociale huurwoningen 

10 Dominantie 1940-1959 bouw 

11 Dominantie 1970-1979 bouw 

12 Dominantie vroegnaoorlogs (1945-1960) 

13 Dominantie vooroorlogse bouw (tot 1940) 

14 Waarde verkochte huurwoningen Dimensie 

Publieke ruimte 15 Aandeel sloop 

16 Geluidsbelasting railverkeer 

17 Geluidsbelasting totaal 

18 Nabijheid groot water 

19 Groene ruimte tussen vroegnaoorlogse bouw 

20 Water in de wijk 

21 Uitzicht op binnenwater 

22 Nabijheid supermarkt Dimensie 

Voorzieningen 23 Nabijheid bankfiliaal 

24 Nabijheid groot winkelcentrum 

25 Aandeel niet-werkende werkzoekenden Dimensie 

Bevolkingssamenstelling 26 Dominantie inkomens tot 2x modaal 

27 Dominantie minimuminkomens 

28 Dominantie inkomens meer dan 2x modaal 

29 Aandeel niet-westerse allochtonen 

30 Aandeel hoogopgeleiden 

31 Dominantie middelbare paren zonder kinderen Dimensie 

Sociale samenhang 32 Dominantie jonge paren zonder kinderen 

33 Dominantie oudere paren zonder kinderen 

34 Dominantie jong alleenstaand 

35 Dominantie middelbaar alleenstaand 

36 Aandeel ouderen 

37 Aandeel gezinnen met kinderen 

38 Homogeniteit gezinnen met oudere kinderen 

39 Homogeniteit gezinnen met jonge kinderen 

40 Dominantie eigenaar bewoners 

41 Verhuizingen (mutatiegraad) 

42 Vernielingen Dimensie 

Veiligheid 43 Verstoring openbare orde 

44 Geweldsmisdrijven 

45 Diefstal uit de auto 

46 Overlast 

47 Nabijheid natuurgebied Niet toebedeeld 

aan een dimensie 48 Nabijheid bos 

49 Nabijheid kust 

Bron: Leidelmeijer, Marlet, van der Reijden, van Woerkens en Schulenberg (2011) 
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Bijlage 5:  Voorzieningenkaart  

5.1 Gemeente Brunssum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda: 

Verplaatsing 

 

1  Brede School Kerkeveld 

1a Basisschool De Trampoline 

1b Basisschool De Opstap en gymzaal 

1c  Kinderdagverblijf De Tovertuin 

1d Buitenschoolse opvang De Tovertuin 

1e Maatschappelijke werk (CMWW) 

1f Basisschool Rumpenerhof – vervallen 

1g Sporthal Brunnahal – vervallen 

 

2 Zorgplein 

2a Huisartsenpraktijk Buursink 

2b Huisartsenpraktijk A.G.J.M. Roos  

2c Huisartsenpraktijk Wanrooy 

2d Huisartsenpraktijk Reijnders en Van Peer 

2e Verloskundige praktijk Parkstad 

 

3 Brede Maatschappelijke Voorziening Bronsheim 

3a Peuterspeelzaal Pimpeloentje; Basisschool Tarcisius en Dependance St. 

 Jozefschool – vervallen 

3b Kinderdagverblijf Rollebol 

3c Basisschool De Dol-fijn – vervallen 

 

4 Brede School Langeberg 

4a Peuterspeelzaal De Paddenstoel;  

 Buitenschoolse opvang Wollewei – vervallen 

4b Gymzaal Terborchstraat – vervallen 

 

5 Brede School Treebeek 

5a Basisschool St. Franciscus 

5b Gemeenschapshuis Casino Treebeek 

5c Gymzaal Planeetstraat – vervallen 

5d Gymzaal Schildstraat – vervallen 
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5.2 Gemeente Heerlen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda: 

Verplaatsing 

 

6  Brede Maatschappelijke Voorziening Heerlerheide 

6a Basisschool De Ganzerik 

 

7 Concentratie Heerlerheide-Centrum 

7a  Zorgcentrum Ter Eyck: Huisartsenpost Noord en Praktijk voor fysiotherapie,  

 ergotherapie en psychologie 

7b Cultuur Centrum Corneliushuis 

  

8 Brede Maatschappelijke Voorziening De Vlieger 

8a Peuterspeelzaal ‘t Krauwelnest 

8b Spelotheek 

 

9 Brede Maatschappelijke Voorziening Aldenhof 

9a Basisschool Theo Thijssen De Dem en Peuterspeelzaal De Paddenstoel 

9b Basisschool De Heyster; Gymzaal De Heyster – vervallen 

9c Centrum voor Jeugd en Gezin 

9d Stichting buurt- en wijkgericht werken De Dem/ Hoensbroek-centrum 

9e Logopediepraktijk U. Baerveldt 

9f Speeltuin Het centrum – vervallen 

9g Sportcomplex Mariarade – vervallen 

9h Sportcomplex Schurenberg – vervallen 

 

10 Eerstelijns gezondheidscentrum Hoenbroek 

10a Huisartsenpraktijk Nieuwstraat 

10b Huisartsenpraktijk Hoofdstraat 

10c Apotheek Martens 

10d Fysiotherapie Hoofdstraat 

10e Fysiotherapie Offermans 

10f Fysiotherapie Sonneveldt 

10g WMO-loket 

 

11 Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam 

11 Peuterspeelzaal Hobbelpaard – vervallen 

11a Stichting Buurtbeheer Zeswegen- Nieuw Husken 

11b Peuterspeelzaal Bambi – vervallen 

 

12 Brede Maatschappelijke Voorziening MSP 

12a Kinderopvang Liegebeest en Welzijnswerk Alcander;  

 Basisschool Theo Thijssen – vervallen 

12b Peuterspeelzaal Ienie Mienie en Praktijk voor logopedie van Wersch;  

 Basisschool ’t Pannesjop – vervallen 

12c Gemeenschapshuis Schaesbergerveld 

12d Dependance Theo Thijssen – vervallen 

 

13 Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg 

13a Vrije School (gedeeltelijk) 

13b Wijkaccommodatie Molenberg 
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5.3 Gemeente Kerkrade   

 

 

 

 

Gemeente Kerkrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Legenda: 

Verplaatsing 

 

14  Brede School Steltloper 

14a Basisschool De Veldblom – vervallen 

14b Basisschool De Vierring – vervallen 

14c Gymzaal Nassaulaan – vervallen 

14d Gymzaal Jozef Eckstraat – vervallen 

 

15 Brede School Plein 

15a Basisschool De Gracht en gymzaal De Gracht – vervallen 

15b Basisschool D’r Durpel – vervallen 

15c Gymzaal Willem Sophiaplein 

 

16 Fusieclub Kerkrade-West 

16a  Voetbalvereniging R.K.V.V. Heilust – vervallen 

16b  Voetbalvereniging FC Gracht – vervallen 
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5.4 Gemeente Landgraaf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Verplaatsing 

 

17  Brede Maatschappelijke Voorziening An de Voeëgelsjtang 

17a Basisschool Op Gen Hei 

17b Peuterspeelzaal Ukkepuk 

 

18 Brede School Schaesberg 

18a Basisschool Gravenrode en Peuterspeelzaal 

18b Basisschool Schaesberg 

 

19 Sportpark Strijthagen 

 

20 Brede School De Wegwijzer 

20 Basisschool De Wegwijzer 

 

21 Sportpark Ter Waerden 

21a Atletiekverenging 

21b Voetbalverenging R.K.V.V. Waubachse Boys – vervallen 

21c Voetbalvereniging R.K.V.V. Waubach – vervallen 
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5.5 Gemeente Nuth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda: 

Verplaatsing 

 

22  Brede School Hulsberg 

22a Buitenschoolse opvang Villa Hulsberg en Peuterspeelzaal ‘t Peuterke 

22b Openbare Bibliotheek 

 

23 Brede School Schimortera 

23a Peuterspeelzaal Jip en Janneke en Jong Nederland 

23b Openbare Bibliotheek 
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5.6 Gemeente Onderbanken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda: 

Verplaatsing 

 

24  Brede Maatschappelijke Voorziening Schinveld 

24a Openbare Bibliotheek Onderbanken 

24b Basisschool Aan de Belboom en Gymzaal Aan de Belboom – vervallen 

24c Basisschool De Tweesprong – vervallen 

24d Basisschool De Schatkist – vervallen 
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5.7 Gemeente Simpelveld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Legenda: 

Verplaatsing 

 

25  Brede School De Klimpaal 

25 Basisschool De Klimboom – vervallen 

25a Peuterspeelzaal De Wiebel; Baisschool De Klimboom – vervallen 

25b Openbare Bibliotheek Simpelveld 

25c Gymzaal – vervallen 

 

26 Medisch centrum Simpelveld 

 

27 Brede School Bocholtz 

27 Basisschool Op jen Bies – vervallen 

27a Peuterspeelzaal Kirchmussjer 

27b Basisschool De Bongerd – vervallen 
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5.8 Gemeente Voerendaal  

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Verplaatsing 

 

28  Medisch Centrum Ubachsberg 

28a Huisartsenpraktijk 

 

29 Brede School Cortemich 

29a Basisschool Kunrade 

29b Basisschool Dammerich; gymzaal Dammerich – vervallen 

29c Jeugdgezondheidszorg 

 

30 Zorgcentrum ’t Brook 
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 Bijlage 6:  Voormalige locaties en verplaatsingen van maatschappelijke 

voorzieningen in stadsregio Parkstad Limburg 

6.1 Gemeente Brunssum 

Wijk Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Centrum Brede School Kerkeveld tussen de Prinses Beatrixtraat 

en de Prins Bernhardstraat, 

Brunssum 

Geplande 

oplevering: 2014 

 o   Basisschool De Trampoline Raadhuisstraat 125, Brunssum  

 o   Basisschool De Opstap Kloosterstraat 13, Brunssum  

 o   Peuterspeelzaal Onbekend  

 o   Kinderdagverblijf De Tovertuin De Gasperistraat 3, Brunssum  

 o   Buitenschoolse opvang De Tovertuin De Gasperistraat 5, Brunssum  

 o   Maatschappelijke werk (CMWW) Prinses Beatrixstraat 1a, 

Brunssum 

 

 o   Gymzalen (2 stuks) Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Basisschool Rumpenerhof Prins Hendriklaan 382, 

Brunssum 

 

 x   Gymzaal bij basisschool De Opstap Kloosterstraat 13, Brunssum  

 x   Sporthal Brunnahal Raadhuisstraat 43, Brunssum  

    

Centrum Zorgplein Prins Hendriklaan en 

Vijverlaan, Brunssum 

Geplande 

oplevering: 2013 

 o   AHOED:   

      • Apotheek Bongarts Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

      • Huisartspraktijk Buursink Prins Hendriklaan 49, Brunssum  

      • A.G.J.M. Roos Praktijk Johannes Vermeerstraat 2A, 

Brunssum 

 

      • Huisartsenpraktijk Wanrooy Rumpenerstraat 30, Brunssum  

      • Huisartsenpraktijk Reijnders en  

        Van Peer 

Prins Hendriklaan 416, 

Brunssum 

 

 o   Atrium Medisch Centrum Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Ambulante thuiszorg Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Mondriaan Geestelijke  

     Gezondheidszorg 

Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Praktijk voor Logopedie  

     Jongen- Salden 

Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Fysiotherapie Stofberg Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Verloskundige Praktijk Parkstad Poststraat 4, Brunssum  

 o   NOVI Zorg dagbesteding Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Meandergroep Onbekend  
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Oost Brede Maatschappelijke Voorziening 

Bronsheim 

De Insel 23, Brunssum Gerealiseerd in 

2004 

 o   Basisschool Meander De Insel 23, Brunssum  

 o   Buitenschoolse opvang De Coole  

     Kikkers 

Onbekend  

 o   Peuterspeelzaal Pimpeloentje Sint Gregoriuslaan 11-13, 

Brunssum 

 

 o   Kinderdagverblijf Rollebol Broekstraat 5, Brunssum  

 o   Regiokantoor Humanitas Onbekend  

 o   Maatschappelijk- en welzijnswerk Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Kantine voetbal vereniging SV  

     Brunssum 

De Insel 23, Brunssum  

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Basisschool De Dol-fijn Bongardstraat 1, Brunssum  

 x   Basisschool Tarcisius Sint Gregoriuslaan 11-13, 

Brunssum 

 

 x   Dependance St. Jozefschool Sint Gregoriuslaan 11-13, 

Brunssum 

 

    

Zuid Brede School Langeberg Rembrandstraat 2A, Brunssum Gerealiseerd in 

2011 

 o   Basisschool Langeberg Rembrandstraat 2A, Brunssum  

 o   Peuterspeelzaal De Paddenstoel Wieënweg 6, Brunssum  

 o   Kinderdagverblijf Blitz Onbekend  

 o   Buitenschoolse opvang Blitzkikkers Onbekend  

 o   Gymzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Buitenschoolse opvang Wollewei Wieënweg 6, Brunssum  

 x   Gymzaal Terborchstraat Terborchstraat 16, Brunssum  

    

West Brede School Treebeek Zonnestraat 1, Brunssum Geplande 

oplevering: 2015 

 o   Basisschool St. Franciscus  Wijenweg 143, Brunssum  

 o   Basisschool Treebeek Zonnestraat 1, Brunssum  

 o   Gemeenschapshuis Casino Treebeek Walcundusstraat 2, Brunssum  

 o   Peuterspeelzaal Onbekend  

 o   Buitenschoolse opvang Onbekend  

 o   Sociaal cultureel werk Onbekend  

 o   Sporthal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Gymzaal Planeetstraat Planeetstraat 1, Brunssum  

 x   Gymzaal Schildstraat Schildstraat 25, Brunssum  
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6.2 Gemeente Heerlen 

Stadsdelen Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Heerler-

heide 

Brede Maatschappelijke Voorziening 

Heerlerheide 

Caeciliastraat 19, Heerlen Gerealiseerd in 

2011 

 o   Basisschool De Ganzerik Corneliuslaan 95, Heerlen  

 o   Kinderdagverblijf en buitenschoolse  

     opvang De Tovertuin 

Onbekend  

 o   Peuterspeelzaal Pip Onbekend  

 o   Consultatiebureau Meander Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Wijkpunt Alcander Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

Heerler-

heide 

Concentratie  Heerlerheide-Centrum Keekstraat 3, Heerlen Gerealiseerd in 

2009 

 o   Zorgcentrum Ter Eyck John Franklinstraat 30, Heerlen  

      • Huisartsenpost Noord John Franklinstraat 30, Heerlen  

      • Praktijk voor fysiotherapie,  

        ergotherapie en psychologie 

John Franklinstraat 30, Heerlen  

      • Contactpunt Samen voor Elkaar Onbekend  

      • Wijksteunpunt thuiszorg Sevagram Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

      • Kantoor Meander Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Cultuur Centrum Corneliushuis Groeet Genhei 14, Heerlen  

      • Cultureel Centrum Gen Coel Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

      • Gemeenschapshuis Corneliushuis Onbekend  

 o   Wijkpark Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

Hoensbroek Brede Maatschappelijke Voorziening De 

Vlieger 

Maria Gewandenstraat 24, 

Hoensbroek 

Gerealiseerd in 

2007 

 o   Basisschool De Vlieger Maria Gewandenstraat 24, 

Hoensbroek 

 

 o   Peuterspeelzaal 't Krauwelnest Schuinstraat 2a, Hoensbroek  

 o   Spelotheek Monseigneur Nolenstraat 58, 

Hoensbroek 

 

 o   Buurtstichting Mariagewanden Onbekend  

 o   Sportzaal Maria Gewandenstraat 24, 

Hoensbroek 

 

    

Hoensbroek Brede Maatschappelijke Voorziening 

Aldenhof 

Aldenhofstraat, Hoensbroek Geplande 

oplevering: 2014 

 o   Basisschool Theo Thijsen De Dem Professor Einthovenstraat 10, 

Hoensbroek 

 

 o   Basisschool De Heyster Burgemeester van de 

Kroonstraat 35-37, Hoensbroek 

 

 o   Peuterspeelzaal De Paddenstoel Professor Einthovenstraat 10, 

Hoensbroek 

 

 o   Kinderopvang Onbekend  

 o   Buitenschoolse opvang  Onbekend  

 o   Openbare speelvoorziening Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 
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 o   Gymzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Inlooppunt Centrum voor Jeugd en  

     Gezin 

Hommerterweg 34, Hoensbroek  

 o   Stichting buurt- en wijkgericht  

      werken De Dem/ Hoensbroek-  

      centrum 

Kouvenderstraat 154C, 

Hoensbroek 

 

 o   Stichting Radar dagbestedingsgroep Onbekend  

 o   Logopediepraktijk U. Baerveldt Kouvenderstraat 222, 

Hoensbroek 

 

 o   Stichting MeanderGroep Zuid- 

     Limburg 

Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Stichting Welzijn Heerlen Alcander Onbekend  

 o   Multifunctionele (ontmoetings)  

     ruimten 

Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Speeltuin Het Centrum Aan de overzijde van de 

Aldenhofstraat, Hoensbroek 

 

 x   Gymzaal bij basisschool De Heyster Burgemeester van de 

Kroonstraat 35-37, Hoensbroek 

 

 x   Sportcomplex Mariarade Randweg, Hoensbroek  

 x   Sportcomplex Schurenberg Randweg 64, Hoensbroek  

    

Hoensbroek Eerstelijns gezondheidscentrum 

Hoensbroek 

Burgemeester Kessenplein 3, 

Hoensbroek 

Gerealiseerd in 

2013 

 o   Huisartsenpraktijk Nieuwstraat Nieuwstraat 44, Hoensbroek  

 o   Huisartsenpraktijk Hoofdstraat Hoofdstraat 93, Hoensbroek  

 o   Apotheek Martens Hoofdstraat 87, Hoensbroek  

 o   Fysiotherapie Hoofdstraat Hoofdstraat 110, Hoensbroek  

 o   Fysiotherapie Offermans Kouvenderstraat 111, 

Hoensbroek 

 

 o   Fysiotherapie Sonneveldt Nieuwstraat 40, Hoensbroek  

 o   WMO-loket Hoofdstraat 27, Hoensbroek  

 o   Sevagram Onbekend  

    

Heerlen-

stad 

Brede Maatschappelijke Voorziening 

Sam-Sam 

Mijnzetellaan 6, Heerlen Gerealiseerd in 

2005 

 o   Basisschool De Wegwijzer Onbekend  

 o   Basisschool De Piramide Onbekend  

 o   Kinderopvang De Tovertuin Onbekend  

 o   Peuterspeelzaal Kidooh Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Stichting Buurtbeheer Zeswegen-  

     Nieuw Husken 

Zeswegenlaan 278, Heerlen  

 o   Spelotheek Onbekend  

 o   Sportzaal Onbekend  

 o   Jeugdhonk Mijnzetellaan 6, Heerlen  

 o   Jeugdgezondheidszorg 0-4  

     (Zorggroep Thuis) 

Onbekend  

 o   Moedercentrum De Heksenketel Mijnzetellaan 6, Heerlen  

 o   Welzijnsinstelling Tracee Onbekend  

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Peuterspeelzaal Hobbelpaard Mijnzetellaan 6, Heerlen  

 x   Peuterspeelzaal Bambi Beersdalweg 110, Heerlen  
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Heerlen-

stad 

Brede Maatschappelijke Voorziening 

MSP 

Limburgiastraat/ Bredastraat, 

Heerlen 

Geplande 

oplevering: 2015 

 o   Basisschool Theo Thijssen/ 't  

     Pannesjop 

Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Kinderopvang Liegebeest Verschuurstraat 34, Heerlen  

 o   Peuterspeelzaal Ienie Mienie Eindhovenstraat 51, Heerlen  

 o   Praktijk voor logopedie van Wersch Eindhovenstraat 51, Heerlen  

 o   Welzijnswerk Alcander Verschuurstraat 34, Heerlen  

 o   Gemeenschapshuis Schaesbergerveld Nijmegenstraat 1, Heerlen  

 o   Sportzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Basisschool Theo Thijssen Verschuurstraat 34, Heerlen  

 x   Dependance Theo Thijssen Gebroeders de Wittstraat 11, 

Heerlen 

 

 x   Basisschool 't Pannesjop Eindhovenstraat 49, Heerlen  

    

Heerlen-

stad 

Brede Maatschappelijke Voorziening 

Molenberg 

Kerkraderweg 7, Heerlen Geplande 

oplevering: 2014 

 o   Broederschool (Stichting Innovo) Kerkraderweg 7, Heerlen  

 o   Vrije School (gedeeltelijk) Schaesbergerweg 58, Heerlen  

 o   Peuterspeelzaal 't Meuleke Kerkraderweg 7, Heerlen  

 o   Kinderopvang (Stichting Noach) Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Wijkaccommodatie (Stichting  

     Buurtbeheer Molenberg) 

Jacob van Maerlantstraat 35, 

Heerlen 

 

 o   Sportzaal Kerkraderweg 7, Heerlen  
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6.3 Gemeente Kerkrade 

Wijk Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Centrum / 

Oost 

Brede School Steltloper Directeur Van der Muhlenlaan 

30, Kerkrade 

Gerealiseerd in 

2005 

 o   Basisschool Steltloper Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Peuterspeelzaal Steltloper Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Kinderdagverblijf Steltloper Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Welzijnswerk Impuls Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Sporthal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervangen:   

 x   Basisschool De Veldblom Nassaustraat 41, Kerkrade  

 x   Baisschool De Vierring Rolduckerstraat 100, Kerkrade  

 x   Gymzaal Nassaustraat Nassaustraat, Kerkrade  

 x   Gymzaal Jozef Eckstraat Jozef Eckstraat, Kerkrade  

    

West Brede School Plein Het Plein 35, Kerkrade Geplande 

oplevering: 2013 

 o   Basisschool Plein Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Buitenschoolse opvang Onbekend  

 o   Peuterspeelzaal Onbekend  

 o   Gymzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervangen:   

 x   Basisschool De Gracht Grachterstraat 56, Kerkrade  

 x   Bassisschool D'r Durpel St. Martinusstraat 53, Kerkrade  

 x   Gymzaal Gracht Grachterstraat 56, Kerkrade  

 x   Gymzaal Willem Sophiaplein Willem Sophiaplein 5, Kerkrade  

    

West Fusieclub Kerkrade-West Industriestraat 1, Kerkrade Gerealiseerd in 

2003 

 o   FC Kerkrade-West Industriestraat 1, Kerkrade  

    

 Extra komen te vervangen:   

 x   R.K.V.V. Heilust Birgittagracht 16, Kerkrade  

 x   FC Gracht Grachterstraat 39, Kerkrade  
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6.4 Gemeente Landgraaf 

Wijken Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Nieuwen-

hagen 

Brede Maatschappelijke Voorziening An 

de Voeëgelsjtang 

An de Voeëgelsjtang 12, 

Landgraaf 

Gerealiseerd in 

2003 

 o   Basisschool Op Gen Hei Kremerslaan 2, Landgraaf  

 o   Buitenschoolse opvang De Tovertuin Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Peuterspeelzaal Ukkepuk Wiel Ringenslaan 1a, Landgraaf  

 o   Muziek- en dansschool SMK Heerlenseweg/ Streeperplein, 

Landgraaf 

 

 o   Heemkundevereniging OCGL Onbekend  

 o   Vrije Akademie ZOM Kloosterstraat 25, Landgraaf  

 o   Parachiehuis Heilig Hart van Jezus An de Voeëgelsjtang 12, 

Landgraaf 

 

    
Schaesberg Brede School Schaesberg Pastoor Schattenstraat 25, 

Landgraaf 

Geplande 

oplevering: 2013 

 o   Basisschool Gravenrode Achter den Winkel 2, Landgraaf  

 o   Basisschool Schaesberg Stationsstraat 2, Landgraaf  

 o   Buitenschoolse opvang De Petteflet Pastoor Schattenstraat 25, 

Landgraaf 

 

 o   Kinderdagverblijf De Petteflet Pastoor Schattenstraat 25, 

Landgraaf 

 

 o   Peuterspeelzaal Achter den Winkel 2, Landgraaf  

 o   Schoolbibliotheek Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

Schaesberg Sportpark Strijthagen Hofstraat 5, Landgraaf Gerealiseerd in 

2008 

 o   Peuterspeelzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Sportpark Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    
Ubach over 

Worms 

Brede School De Wegwijzer Veeweg 73, Landgraaf Gerealiseerd in 

2011 

 o   Basisschool De Wegwijzer Veeweg 73, Landgraaf  

 o   Peuterspeelzaal De Boschkabouter Veeweg 73, Landgraaf  

 o   Multifunctionele ruimten Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

Ubach over 

Worms 

Sportpark ter Waerden Sportlaan 1, Landgraaf Gerealiseerd in 

2011-2013 

 o   Voetbalvereniging UOW '02 Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Atletiekvereniging Brunssummerweg, Landgraaf  

 o   Tennisvereniging Ubach over Worms Sportlaan 1, Landgraaf  

 o   Schutterij St. Joseph Waubach Sportlaan 1, Landgraaf  

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Voetbalvereniging R.K.V.V.  

     Waubachse Boys 

In de kern van de wijk 

Lauradorp, Landgraaf 

 

 x   Voetbalvereniging R.K.V.V.  

     Waubauch 

Don Boscolaan, Landgraaf  
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6.5 Gemeente Nuth 

Dorp Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Hulsberg Brede School Hulsberg Schoolstraat 17, Hulsberg Gerealiseerd in 

2012 

 o   Basisschool Hulsberg Schoolstraat 17, Hulsberg  

 o   Buitenschoolse opvang Villa Hulsberg Panhuyshof 13, Hulsberg  

 o   Peuterspeelzaal 't Peuterke Panhuyshof 13, Hulsberg  

 o   Openbare Bibliotheek Schoolstraat 9a, Hulsberg  

    

Schimmert Brede School Schimortera Sint Remigiusstraat 1a, 

Schimmert 

Gerealiseerd in 

2009 

 o   Basisschool 't Kirkeveldsje Sint Remigiusstraat 1a, 

Schimmert 

 

 o   Buitenschooolse opvang De Dol-Fijn Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Peuterspeelzaal Jip en Janneke Hoofdstraat 57, Schimmert  

 o   Jong Nederland  Hoofdstraat 57, Schimmert  

 o   Openbare Bibliotheek  Hoofdstraat 12, Schimmert  

 o   Gymzaal Sint Remigiusstraat 1a, 

Schimmert 
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6.6 Gemeente Onderbanken 

Dorp Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Schinveld Brede Maatschappelijke Voorziening 

Schinveld 

Kloosterstraat 7, Schinveld Geplande 

oplevering: 2015 

 o   Basisschool Schinveld Kloosterstraat 7, Schinveld  

 o   Openbare Bibliotheek Onderbanken Schoolstraat 4, Schinveld  

 o   Gymzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Basisschool Aan de Belboom Voortse Bosweg 4, Schinveld  

 x   Basisschool De Tweesprong Jabeekerstraat 12, Schinveld  

 x   Basisschool De Schatkist Schoolstraat 19, Schinveld  

 x   Gymzaal Aan de Belboom Voortse Bosweg 4, Schinveld  
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6.7 Gemeente Simpelveld 

Dorp Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Simpelveld Brede School De Klimpaal Scheelenstraat 98-100, 

Simpelveld 

Gerealiseerd in 

2011 

 o   Basisschool De Meridiaan Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Kinderdagverblijf Koekeloere Scheelenstraat 98, Simpelveld  

 o   Buitenschoolse opvang Koekeloere Scheelenstraat 98, Simpelveld  

 o   Peuterspeelzaal De Wiebel Kloosterstraat 66, Simpelveld  

 o  Openbare Bibliotheek Simpelveld Dr. Ottenstraat 58, Simpelveld  

 o   Sportzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Basisschool De Klimboom Kloosterstraat 66, Simpelveld  

 x   Basisschool D'r Henneberg Scheelenstraat 98-100, 

Simpelveld 

 

 x   Gymzaal Dr. Ottenstraat 46, Simpelveld  

    

Bocholtz Brede School Bocholtz Wijngracht 11, Simpelveld Gerealiseerd in 

2004 

 o   Basisschool Bocholtz Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Kinderdagopvang Jij en ik Onbekend  

 o   Buitenschoolse opvang Jij en ik Onbekend  

 o   Peuterspeelzaal Kirchmussjer Kerkstraat, Bocholtz  

 o   Gymzaal Wijngracht 11, Simpelveld  

    

 Extra komen te vervallen:   

 x   Basisschool Op jen Bies Wijngracht 11, Simpelveld  

 x   Basisschool De Bongerd Schoolstraat, Simpelveld  
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6.8 Gemeente Voerendaal 

Dorp Naam Voormalige adresgegevens Staat van 

ontwikkeling 

Ubachsberg Medisch Centrum Ubachsberg Bernardusplein 5, Voerendaal Gerealiseerd in 

2011 

 o   Huisartsenpraktijk Vloedgraaf 12, Voerendaal  

 o   Fysiotherapiepraktijk Onbekend  

 o   Psychologen Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Dieetiste  Bernardusplein 5, Voerendaal  

 o   Ergotherapeuten Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Uitdeelpost apotheek Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Logopedist Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

 o   Verloskundigen Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

Voerendaal Brede School Cortemich Cortemich 2, Voerendaal Gerealiseerd in 

2007 

 o   Basisschool Kunrade Hongerbeekstraat 70, 

Voerendaal 

 

 o   Basisschool Dammerich Schilsstraat 5, Voerendaal  

 o   Kinderdagopvang Catootje Onbekend  

 o   Buitenschoolse opvang Foekepot Onbekend  

 o   Peuterspeelzaal De Eerste Stap Onbekend  

 o   Jeugdgezondheidszorg Raadhuisplein 3, Voerendaal  

 o   Gymzaal Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 

 

    

 Extra komen te vervallen   

 x   Gymzaal Dammerich Schilsstraat 5, Voerendaal  

    

Voerendaal Zorgcentrum 't Brook Wachtendonkstraat 75, 

Voerendaal 

Gerealiseerd in 

2011 

 o   Zorg en ondersteuning Cicero  

     Zorggroep 

Wachtendonkstraat 75, 

Voerendaal 

 

 o   Verpleegunits Toevoeging aan het aanbod 

voorzieningen 
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Bijlage 7: Interview guides 

7.1 Interview guide lid raadscommissie financiën gemeente Heerlen 

In onderstaande tabel is de interview guide ter ondersteuning van het interview met een lid 

van de raadscommissie financiën van de gemeente Heerlen weergegeven.  
 

Onderdelen Interview 

Introductie 

o  Inleiding 

o  Doel van het onderzoek 

o  Duur van het onderzoek 

o  Uitvoering van het onderzoek 

o  Mogelijkheid voor het stellen van  

    vragen 

Korte introductie van mijzelf: naam, studie e.d. 

Dankwoord naar geënquêteerde. 

 

Het doel van dit onderzoek: inzicht verkrijgen in de factoren die een rol 

spelen bij regionalisering en concentratie van maatschappelijke 

voorzieningen en het effect van deze regionalisering en concentratie van 

maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid in krimpregio’s. 

 

Schatting van de tijdsduur van dit interview: ongeveer een uur. 

 

Het maken van aantekeningen en opname met een spraakrecorder. 

 

Uitnodigen om vragen te stellen.  

 

Onderwerpen 

o  Verloop financiële middelen 

o  Extra uitgaven/ inkomsten door  

    bevolkingsafname 

De lokale overheid wordt op verschillende manieren geconfronteerd met 

de bezuinigingen van de Rijksoverheid. Door het decentraliseren van 

taken naar de lokale overheden, economische crisis en verdere 

bezuinigingen zijn over het algemeen minder financiële middelen 

beschikbaar. Als lid van de raadscommissie financiën heeft u zicht op 

het verloop van de financiële middelen binnen uw gemeente. Hoe is het 

verloop van de financiële middelen in uw gemeente over de afgelopen 5 

à 10 jaar geweest? 

 

Is er in deze periode sprake geweest van extra uitgaven/ inkomsten door 

bevolkingsafname? 

 

Hoe komen deze extra uitgaven/ inkomsten tot stand? 

 

Wat zijn de gevolgen van bevolkingsafname op de financiën van de 

gemeente? 

 

Welke aanpassingen in het financiële beleid hebben door 

bevolkingsafname plaats gevonden? 

 

Wat zijn de gevolgen van regionalisering en concentratie van 

maatschappelijke voorzieningen op de financiën? 

 

Wat zijn de gevolgen van bezuinigingen op het streven naar de 

ontwikkeling van Brede Maatschappelijke Voorzieningen en Brede 

Scholen? 

 

Afsluiting  

o  Aanvullende opmerkingen 

o Vervolgstappen 

o  Dankwoord 

Aanvullende opmerkingen bij interview. 

 

Toelichting vervolgstappen en verdere gang van zaken. 

 

Dankwoord. 
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7.2 Interview guide beleidsmedewerker(s) van de sectoren onderwijs, cultuur, 

recreatie en welzijn 

In onderstaande tabel is de interview guide voor beleidsmedewerker(s) van de sectoren 

onderwijs, cultuur, recreatie en welzijn te zien. Beleidsmedewerkers van de gemeente 

Brunssum zijn interessant om te interviewen omdat het concentreren van diverse 

maatschappelijke voorzieningen in een gebouw (met het concept Brede Maatschappelijke 

Voorziening) niet heeft geleid tot verwachte synergie. Hierdoor en door te weinig 

belangstelling aan huisvesting is de ontwikkeling van een andere Brede Maatschappelijke 

Voorziening gestopt. Hiervoor in de plaats is een Brede School gerealiseerd. Daarnaast dienen 

beleidsmedewerkers van de gemeente Nuth geïnterviewd te worden. In de gemeente Nuth is 

een Brede School gerealiseerd, waarbij de voorzieningen die hierin gevestigd zijn kampten 

met onder andere een geplande herontwikkeling van het centrumplan. Verder is het waardevol 

om beleidsmedewerkers van de gemeente Simpelveld te interviewen. De provincie Limburg 

heeft namelijk subsidie verleend voor verbetering van de leefbaarheid door ontwikkeling van 

een Brede School project.  
 

Onderdelen Interview 

Introductie 

o  Inleiding 

o  Doel van het onderzoek 

o  Duur van het onderzoek 

o  Uitvoering van het onderzoek 

o  Mogelijkheid voor het stellen van  

    vragen 

Korte introductie van mijzelf: naam, studie e.d. 

Dankwoord naar geënquêteerde. 

 

Het doel van dit onderzoek: inzicht verkrijgen in de factoren die een rol 

spelen bij regionalisering een concentratie van maatschappelijke 

voorzieningen en het effect van deze regionalisering en concentratie van 

maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid in krimpregio’s. 

 

Schatting van de tijdsduur van dit interview: ongeveer een uur. 

 

Het maken van aantekeningen en opname met een spraakrecorder. 

 

Uitnodigen om vragen te stellen.  

 

Onderwerpen 

o Staand beleid ten aanzien van  

   bevolkingsafname 

o Staand beleid ten aanzien van 

   maatschappelijke voorzieningen 

o Opgetreden wijzigingen in beleid  

   door bevolkingsdaling 

o Verwachte beleidsontwikkelingen  

   tot 2040 

o Aanleidingen tot wijziging van 

   beleid ten aanzien van  

   maatschappelijke voorzieningen 

o Gevolgen wijzigen beleid voor  

   maatschappelijke voorzieningen 

o Invloed van regionalisering en  

   concentratie op maatschappelijke  

   voorzieningen 

o Gevolgen voor de leefbaarheid 

   indien maatschappelijke  

   voorzieningen geregionaliseerd en  

   geconcentreerd worden 

 

 

Afgelopen jaren zijn er binnen uw gemeente verschillende 

maatschappelijke voorzieningen geregionaliseerd en / of geconcentreerd. 

Als beleidsmedewerker bij gemeente X heeft u het beleid vastgesteld en 

de resultaten van de hieruit voortgevloeide ontwikkelen gevolgd. Wat is 

het staand beleid van uw gemeente ten aanzien van maatschappelijke 

voorzieningen? 

 

Wat is het staand beleid ten aanzien van bevolkingsafname? 

 

Welke wijzigingen in het beleid hebben opgetreden door de 

bevolkingsontwikkelingen en –verwachtingen voor uw gemeente? 

 

Welke beleidsontwikkelingen zullen waarschijnlijk op gaan treden tot 

2040 door de structurele bevolkingsafname? 

 

Welke aanleidingen zijn er tot het wijzigingen van het beleid ten aanzien 

van maatschappelijke voorzieningen? 

 

Stijgt de druk op gemeenten door de beperkingen op de rol van 

woningcorporaties en veranderende regelgeving? 
 

Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen voor het aanbod 

maatschappelijke voorzieningen? 
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Wat is de invloed van regionalisering en concentratie op 

maatschappelijke voorzieningen? 

* lijst en kaart met geregionaliseerde en / of geconcentreerde 

maatschappelijke voorzieningen behandelen 

 

Wat zijn de gevolgen van de regionalisering en concentratie van 

maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid? 

* lijst en kaart met geregionaliseerde en / of geconcentreerde 

maatschappelijke voorzieningen behandelen 

 

Afsluiting  

o  Aanvullende opmerkingen 

o Vervolgstappen 

o  Dankwoord 

Aanvullende opmerkingen bij interview. 

 

Toelichting vervolgstappen en verdere gang van zaken. 

 

Dankwoord. 

 

 

7.3 Interview guide woningcorporaties 

In de onderstaande tabel is de interview guide weergegeven voor de doelgroep 

woningcorporaties die actief zijn in de stadsregio Parkstad Limburg.  

 
Onderdelen Interview 

Introductie 

o  Inleiding 

o  Doel van het onderzoek 

o  Duur van het onderzoek 

o  Uitvoering van het onderzoek 

o  Mogelijkheid voor het stellen van  

    vragen 

Korte introductie van mijzelf: naam, studie e.d. 

Dankwoord naar geënquêteerde. 

 

Het doel van dit onderzoek: inzicht verkrijgen in de factoren die een rol 

spelen bij regionalisering een concentratie van maatschappelijke 

voorzieningen en het effect van deze regionalisering en concentratie van 

maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid in krimpregio’s. 

 

Schatting van de tijdsduur van dit interview: ongeveer een uur. 

 

Het maken van aantekeningen en opname met een spraakrecorder. 

 

Uitnodigen om vragen te stellen.  

 

Onderwerpen 

o Rol van maatschappelijke 

voorzieningen in beleid 

o Staand beleid ten aanzien van 

maatschappelijke voorzieningen 

o Opgetreden wijzigingen in beleid 

door veranderende regelgeving 

o Opgetreden wijzigingen in beleid 

door bevolkingsafname 

 

Woningcorporaties zijn zich sinds de herziening van het BBSH steeds 

meer gaan inzetten voor het realiseren en exploiteren van 

maatschappelijke voorzieningen. De Rijksoverheid heeft recentelijk een 

aantal wijzingen in de wetgeving aangebracht waardoor het voor 

woningcorporaties lastiger wordt om te investeren in maatschappelijke 

voorzieningen. Wat is de rol van maatschappelijke voorzieningen in het 

beleid van uw woningcorporatie? 

 

Wat is het staand beleid ten aanzien van maatschappelijke 

voorzieningen? 

 

Welke wijzigingen van het beleid hebben opgetreden door 

bevolkingsafname? 

 

Welke wijzigingen van het beleid van uw woningcorporatie hebben 

opgetreden door de veranderende regelgeving? 

 

 

Is uw woningcorporatie genoodzaakt om minder te investeren in 

maatschappelijke voorzieningen, door de veranderende regelgeving? 
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Is er binnen uw woningcorporatie sprake van een versmalde opvatting 

over de bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken, door de 

veranderende regelgeving? 

 

Komt de wijkaanpak onder druk te staan door veranderende 

regelgeving? 

 

Afsluiting  

o  Aanvullende opmerkingen 

o Vervolgstappen 

o  Dankwoord 

Aanvullende opmerkingen bij interview. 

 

Toelichting vervolgstappen en verdere gang van zaken. 

 

Dankwoord. 

 

 

7.4 Interview guide deskundigen en onderzoekers van leefbaarheid 

De interview guide voor deskundigen en onderzoekers van leefbaarheid is hieronder 

weergegeven. In de interview guide zijn de vragen die specifiek gelden voor deskundigen en 

onderzoekers van de leefbaarheid in de stadsregio Parkstad Limburg weergegeven met de 

afkorting ‘spec.’ voor de betreffende vraag. 

 
Onderdelen Interview 

Introductie 

o  Inleiding 

o  Doel van het onderzoek 

o  Duur van het onderzoek 

o  Uitvoering van het onderzoek 

o  Mogelijkheid voor het stellen van  

    vragen 

Korte introductie van mijzelf: naam, studie e.d. 

Dankwoord naar geënquêteerde. 

 

Het doel van dit onderzoek: inzicht verkrijgen in de factoren die een rol 

spelen bij regionalisering en concentratie van maatschappelijke 

voorzieningen en het effect van deze regionalisering en concentratie van 

maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid in krimpregio’s. 

 

Schatting van de tijdsduur van dit interview: ongeveer een uur. 

 

Het maken van aantekeningen en opname met een spraakrecorder. 

 

Uitnodigen om vragen te stellen.  

 

Onderwerpen 

o Belang van maatschappelijke  

   voorzieningen voor de leefbaarheid 

o  Gevolgen van afname  

   maatschappelijke voorzieningen  

   voor de leefbaarheid 

o Invloed van regionalisering en  

   concentratie op maatschappelijke  

   voorzieningen 

o Gevolgen voor de leefbaarheid  

   indien maatschappelijke  

   voorzieningen geregionaliseerd en  

   geconcentreerd worden 

In stadsregio Parkstad Limburg zijn de afgelopen jaren, onder invloed 

van demografische ontwikkelingen, maatschappelijke voorzieningen 

veelal geconcentreerd en / of geregionaliseerd. Door concentratie en 

regionalisering kunnen maatschappelijke voorzieningen op een grotere 

afstand komen te liggen. De afname van voorzieningen in de directe 

woonomgeving kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid van een 

gebied. De leefbaarheid in krimpgebieden ontwikkelt zich sinds 2002 

volgens de Leefbaarometer ongunstig ten opzicht van de rest van 

Nederland. Hoe benadert u het belang van maatschappelijke 

voorzieningen voor de leefbaarheid? 

 

Worden maatschappelijke voorzieningen van groter belang geacht door 

bewoners van krimpregio’s? Zo ja, wat is de verklaring hiervoor? 

 

(spec.) Worden maatschappelijke voorzieningen van groter belang 

geacht door bewoners van de stadsregio Parkstad Limburg in 

vergelijking tot andere eerste generatie krimpregio’s? Zo ja, wat is de 

verklaring hiervoor? 

 

Wat zijn de gevolgen van afname van het aanbod maatschappelijke 

voorzieningen voor de leefbaarheid? 
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(spec.) Wat zijn de gevolgen van afname van het aanbod 

maatschappelijke voorzieningen voor de leefbaarheid in de stadsregio 

Parkstad Limburg? 

 

Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid indien maatschappelijke 

voorzieningen geregionaliseerd en geconcentreerd worden? 

 

(spec.) Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid na regionalisering en 

concentratie van maatschappelijke voorzieningen? 

* lijst en kaart met geregionaliseerde en / of geconcentreerde 

maatschappelijke voorzieningen behandelen 

 

Wat zijn de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid? 

 

(spec.) Wat zijn de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid 

in de stadsregio Parkstad Limburg? 

 

Afsluiting  

o  Aanvullende opmerkingen 

o Vervolgstappen 

o  Dankwoord 

Aanvullende opmerkingen bij interview. 

 

Toelichting vervolgstappen en verdere gang van zaken. 

 

Dankwoord. 

 

 

7.5 Interview guide representanten maatschappelijke voorzieningen 

In de onderstaande tabel is de interview guide voor de interviews met gebruikersgroepen van 

maatschappelijke voorzieningen weergegeven. 
 

Onderdelen Interview 

Introductie 

o  Inleiding 

o  Doel van het onderzoek 

o  Duur van het onderzoek 

o  Uitvoering van het onderzoek 

o  Mogelijkheid voor het stellen van  

    vragen 

Korte introductie van mijzelf: naam, studie e.d. 

Dankwoord naar geënquêteerde. 

 

Het doel van dit onderzoek: inzicht verkrijgen in de factoren die een rol 

spelen bij regionalisering een concentratie van maatschappelijke 

voorzieningen en het effect van deze regionalisering en concentratie van 

maatschappelijke voorzieningen op de leefbaarheid in krimpregio’s. 

 

Schatting van de tijdsduur van dit interview: ongeveer een uur. 

 

Het maken van aantekeningen en opname met een spraakrecorder. 

 

Uitnodigen om vragen te stellen.  

 

Onderwerpen 

o Gevolgen van afname  

   maatschappelijke voorzieningen  

   voor de leefbaarheid 

o Invloed van regionalisering en  

   concentratie op maatschappelijke  

   voorzieningen 

o Gevolgen voor de leefbaarheid  

   indien maatschappelijke  

   voorzieningen geregionaliseerd en  

   geconcentreerd worden 

 

 

In uw stadsdeel en wijk is de afgelopen jaren bevolkingsdaling 

opgetreden. Hierdoor neemt de lokale afzetmarkt voor maatschappelijke 

voorzieningen af en kunnen maatschappelijke voorzieningen 

verdwijnen.  

 

Wat zijn de gevolgen van bevolkingsafname voor het aanbod 

maatschappelijke voorzieningen in uw wijk en/ of stadsdeel? 

 

Wat zijn de gevolgen van afname van het aantal maatschappelijke 

voorzieningen voor de leefbaarheid? 

 

Afgelopen jaren zijn er verschillende maatschappelijke voorzieningen 

geregionaliseerd en / of geconcentreerd in de gemeente X. Korte 

toelichting geven van situatie. Wat is de invloed van regionalisering en/ 

of concentratie op het aanbod maatschappelijke voorzieningen?  
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Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid indien maatschappelijke 

voorzieningen geregionaliseerd en geconcentreerd worden? 

 

Afsluiting  

o  Aanvullende opmerkingen 

o Vervolgstappen 

o  Dankwoord 

Aanvullende opmerkingen bij interview. 

 

Toelichting vervolgstappen en verdere gang van zaken. 

 

Dankwoord. 

 

 




