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INLEIDING

INLEIDING

Shoppincenter 'Loon in Heerlen stamt uit 1965 en is een van de oudste overdekte
winkelcentra van Nederland. Het winkelcentrum huisvest een bijzondere mix van
winkels voor de dagelijkse boodschappen maar ook voor doelgerichte aankopen
zoals Albert Heijn, Kruidvat, Hema, BCC en de grootste C&A van Zuid-Limburg.
' Loon kent een roerige geschiedenis: in de jaren .80 werd het centrum twee keer
opgeschrikt door brand en in 2011 kreeg het winkelcentrum te maken met
verzakkingen.
Sinds de verzakkingen wordt al gesproken over een herontwikkeling, tot op heden
zonder veel resultaat. Eigenaar NSI en de gemeente Heerlen slaan nu de handen
ineen. Het momentum is daar: de eigenaar is investeringsbereid en de gemeente
heeft miljoenen uitgetrokken voor het opknappen van het Heerlense centrum. De
komende periode wensen de gemeente en NSI tot een gezamenlijke
herontwikkelingsvisie (en wijziging van het bestemmingsplan) voor 'Loon te
komen. Het beoogd resultaat: een aantrekkelijk en renderend (winkel)vastgoedobject,
bijdragend aan een vitale en duurzeme verzorgingsstructuur van Heerlen (Centrum).

De gemeente Heerlen en NSI hebben Bureau Stedelijke Planning ingeschakeld om
het proces te regisseren en begeleiden. In dit document zijn herontwikkelings-
scenario' s verkend en is een voorkeursscenario geadviseerd.

Na positieve (bestuurlijke) besluiworming - bij zowel de gemeente Heerlen als NSI -
werken we het voorkeursscenario verder uit, zowel op inhoudelijk vlak (financieel,
ruimtelijk en draagvlak) als in een afsprakenkader (intentieovereenkomst,
anterieure overeenkomst, bestemmingsplan/omgevingsvergunning).

[TH Situatieschets opnemen, 'Loon in plannen omgeving]

7
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8 INLËIDiNG

I ADVIES HERONTWIKKEI.INGSSCENARIO'LOON

In dit eerste hoofdstuk staat ons advies voor het de herontwikkeling van 'Loon
centraal. Beschreven is wat het beoogd resultaat is, welk proces we hebben
doorlopen, en welke afi,vegingen we hebben gemaakt om tot het uiteindelijk
advies te komen. Afgesloten is met een doorkijk naar de realisatie, inclusief de
financiële consequenties en de (beheersing van) risico's.

I.I BEOOGD RESULÏAAT EN COMMITMENT

NSI: VERWACHTINGEN HERONTWIKKELINGSPERSPECTIEF }}

Voor de eigenaar van Shoppingcenter 'Loon (NSI) is het van belang dat 'Loon
een aantrekkelijk en renderend vastgoedobject is. Dat geldt zowel voor de
huidige situatie (doorexploiteren) als voor de toekomstige (na herontwikkeling).
Van belang is dat met de meeste huurders langlopende (huur)verplichtingen
zijn aangegaan en de huurders ook tijdig aan hun huuwerplichtingen voldoen.
NSI hanteert de volgende vertrekpunten bij herontwikkeling:
. in beginsel handhaven van het huidig areaal in gebruik zijnde winkels, en

daar waar mogelijk de huidige branchering te versterken met nieuwe
formules die passen binnen de gewenste branchering;

. herrangschikkenwinkels enmoderniserenwinkelcentrum;

. transformeren overtollige en moeilijk verhuurbare meters, waarbij
kansrijke firncties worden toegevoegd en optimalisatie en verdichting
onderzocht worden.

GEMEENTE HEERLEN: VERWACHTINGEN HERONTWIKKELINGSPERSPECTEF } }

De gemeente Heerlen hanteert de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-
Limburg (SVREZL) tit2077 als uitgangspunt. In de SVREZL is Shoppingcenter
' Loon aangewezen als 'Boodschappencentrum in een wijk' , hetgeen ook zo is

geformuleerd in de structuurvisie van de gemeentel Het indicatief aantal
winkels in een dergelijk centrum is 15 tot 40 met een indicatieve oppervlakte
van 2.000 tot 8.000 m2 wvo (winkelvloeroppervlak). [Noot Bureau Stedelijke
Planning: dit komt neer op een reductie van het winkelareaal in gebruik met
circa 4.100 mz wo.2l

1 In de structuurvisie van de gemeente Heerlen is aangegeven dat ' Loon zich steeds meer beweegt naar een
boodschappencluster en in het Bidboek van Heerlen dat ' Loon potentie heeft een aanwlling te zijn op de Binnenstad,
in plaats van een concurrent.
2 Ziinde 14.100 m2 wo minus 10.000 m2 wo (8.000 m'wvo / 0,8 als wo/bvo-verhouding
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INLEIDING

HET SPANNINGSVELD })

De beleidsuitgangspunten uit de SVREZL om .Loon te transformeren naar een
boodschappencentrum van maximaal 8.000 m2 wvo staan op gespannen voet
met de vertreksituatie van NSI, die het in gebruik zijnde winkelmetrage in
beginsel wil behouclen.

Dit beseffende hebben het bestuur van de gemeente Heerlen de directie van NSI
in september evenwel besloten het project door te zetten en rond maart 2021
een voorkeursscenario te kiezen. Dit met respect voor ieders positie en
belangen, in een open, transparant en constructief proces. En in wetenschap
om het momentum niet te verliezen, met eenzelfde eindresultaat voor ogen:
een aantrekkelijk en renderend (winkel)vastgoedobject, bijdragend aan een
vitale en duurzame verzorgingsstructuur van Heerlen (Centrum),

1,2 HET PROCES: DE WEG ERNAAR TOE

Voor het project is een projectteam geformeerd met een projectleider met een
aantal vertegenwoordigers vanuit de gemeente Heerlen en NSI, waarvan één
projectleider. Het projectteam (c.a. verantwoordelijk projectleider) hebben zo
nodig anderen binnen hun organisatie geraadpleegd en voor bestuurlijke
afstemming gezorgd. Bureau Stedelijke Planning begeleidde inhoud en proces.

In Figuur 1 is de loop van het proces in de tijd gezet.

FASE 2 - SCENARIOANALVSE
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FIGUUR ] PROCES HERONTWKKELING SHOPPINGCENÏER'LOON
Bron: Bureou Stêdelijke Plonning
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10 INTEIDING

PARTTPATTE EN COMMUNICATIE STAKEHOLDERS )>
Er is voor participatie en communicatie onderscheid gemaakt naar drie niveaus:
De lste schil, zijnde de projectpartners de gemeente Hecrlcn cn NSI, mct dc
projectgroep als aanjager van het proces en klankbord. De project$oep is intensief
betrokken in het proces; op het hoogtepunt van het proces elke twee weken.

De 2d" schil bestaat uit stakeholders die geregeld zijn geïnformeerd en
geconsulteerd en van belang voor het draagvlak. In dit geval zijn dat de Stadsregio
Parkstad, de provincie Limburg en de winkeliers(vereniging) van 't Loon.

De 3d" schil stakeholders zijn op gezette tijden geinformeerd en soms
geconsulteerd. Dit zijn in dit traject de bedrijven in het werkgelegenheidscluster
(o.a. Rabobank en DSM), Q-Park en de WE van de bewoners boven het
winkelcentrum.

I.3 AFWEGINGSCENARIO'S

Volgt nog

1,4 CONCLUSIES EN ADVIES

Volgt nog

I.5 DOORKIJK NAAR DE REALISATIE

Om de haalbaatheld van scenario 4 verder te onderzoekeu is el voor dit scenario
een eerste aanzet gedaan voor zowel de ruimtelijke als financiële uitwerking en de

stappen die nog te dienen worden gezet om tot daadwerkelijke uitvoering te
komen.

Volgt nog
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12 POSITIE EN PERSPECTIEF SHOPPINGCENTER 'LOON

2 POSITIE EN PERSPECTIEF SHOPPINGCENTER.LOON

In dit hoofdstuk is de positie en perspectiefvan Shoppingcenter 'Loon beschreven.
De geschiedenis en huidige situatie van 'Loon is geschetst en er is een doorkijk
naar de toekomst gegeven.

2.1 HET VERLEDEN: EEN ROERIGE HISTORIE

Winkelcentrum Shoppingcenter 'Loon stamt uit 1965 en is een van de oudste
overdekte winkelcentra van Nederland. Een overdekt winkelcentrum was in die
tijd uniek in Nederland en was geïnspireerd op Amerikaans model'
Shoppingcenter 'Loon kent een roerige geschiedenis. In de jaren 80 werd het
centrum twee keer opgeschikt door brand. In 2011 kreeg het winkelcentrum te
maken met verzakkingen, werd een gedeelte gesloopt en in 2012 heropend.
Sinds de verzakkingen is gesproken over een herontwikkeling van \Loon.
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FIGUUR 2 DE GESCHIEDENIS VAN WINKELCENTRUIV SHOPPINGCENTER 'LOON
Bron: Bureou Siedelijke Plqnning

2.2 HUIDIGE SITUATIE: KOMST ALDI EN BUDGEI FOOD

Shoppingcenter 'Loon is gelegen aan de provinciale weg N281, vlak bij het
hoofdkantoor van DSM en de Stadsschouwburg. Het centrumhart van Heerlen ligt
op zo'n 600 meter loopafstand.

.Loon beschikt over ruim 23.000 mz wo verdeeld over drie verdiepingen, waarvan
nu bijna 13.400 m2 verhuurbaar vloeroppervlakte (wo) is verhuurd. Dit betekent
dat er ruim 9.800 m2 wo leeg staat,42% van de metels. Het drielaags winkelen is
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POSITIE EN PERSPECTIEF SHOPPINGCENTER .IOON 13

de handicap van Shoppingcenter 'Loon. De begane grond is volledig verhuurd; de
verdieping en kelder kampen met de nodige leegstand.
Grootste huurders in Shoppingcenter .Loon zijn C&A (de gïootste in Zuid-
Limburg), Albert Heijn, Karnevalswierts, BCC, Bristol, HEMA, Ikuidvat en Wibra.
Recent zijn een tweetal nieuwe supermarkten - naast Albert Heijn - toegetreden:
Aldi per 7 juli2020 en Budget Food per 4 december, beide op laagste verdieping.
Hiermee is de leegstand van Shoppingcenter .Loon afgenomen van 50% tot 42%.

Q-Park beheert de parkeergarage. De gemeente Heerlen is eigenaar van de
parkeerterreinen aan de achterkant en de voorkant van Shoppingcenter .Loon (zie
in blauw in Figuur 3). De gemeente verhuurt het parkeerterrein aan NSI aan de
Apollolaan om gratis parkeren voor Aldi-klanten mogelijk te maken.

FIGUUR 3: WINKELCENTRUM SHÓPPINGCENÏER 'LOON INCLUSIEF AANTAL HUURDERS
Bíon: Aêhtergrondl(sort: PDOK; Bewerking: Buíeou Siedelijke Plonning
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c&A 2.s70
Bg Mode & Luxe - Kleding en Mode Grootste C&A Zuid-

Limburg

Albert Heijn 2.057 Bg Dageljiks - Levensmiddelen

De Karnavalwierts 1.966 Bg Detailhandel overig

BCC 1.886 In en Om Huis - Bruin & Witgoed

Bristol 7.745
Bg Mode & Luxe - Schoenen en

Lederwaren

Aldi 7.732 K Dagelijks - Levensmiddelen

Budget Food 592 K Dagelijks - Levensmiddelen
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14 POSITIE EN PERSPECTIEF SHOPPINGCENTER 'LOON

TABËL ] HUURDERS VAN SHOPPINGCENTER'LOON
Bron: NSI

FUNCTTONEREN ))
Van de bestedingen in dagelijkse artikelen, is77 % afkomstigvan inwoners van de
gemeente Heerlen. Voor de niet-dagelijkse artikelen is dit34%. ook de Duitse
consument weet 't Loon te vinden; 15% van de bestedingen in dagelijkse artikelen
en72%van de niet-dagelijkse artikelen is afkomstig van de oostelijke buren (zie
Figuur 4).
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FIGUUR 4 HERKOMST CONSUIVENTENOMZEÏ WINKELCENÏRUM 'T LOON
Bron: Koopsiromenondezoek Limburg 20']9

De belangrijkste bezoekmotieven voor ' t Loon zijn (op volgorde): bepaalde
winkel(s), omvang winkelaanbod en de bereikbaarheid per auto. De gemiddelde
waardering van ' t Loon betreft een 7 .4i dit is een fiactie lager dan de benchmark.
De bereikbaarheid per auto scoort het hoogst (8.2) en de aanwezigheid van groen
het laagst (5.0).

Kruidvat 539
Bg Dagelijks - Persoonlijke

verzorging

Hema 485 Bg Mode&Luxe-Warenhuis

Wibra 404 Bg Mode & Luxe - Kleding en Mode

Kado van Bo '173
Bg Mode & Lttxe - Huishoudelijke- &

Luxe artikelen

Bistro Stairs 747 Bg Leisure - Horeca

Gall & Call 727 Bg Dagelijks - Levensniddelen

Lucardi 99 Bg Mode & Luxe - Juwelier en Optiek

Vitaminestore 79 Bg Dagelijks - Levensmiddelen

Rousseau chocolade 52 Bg Dagelijks - Levensmiddelen

Leegstand Divers Leegstand

TOTAAL 13.388

7715
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POSITIE EN PERSPECTIEF SHOPPINGCENTER .LOON 15

Uit gesprekken met enkele grote retailers (BCC, HEMA, C&A, Albert Heijn)blijkt
het volgende:
. De meeste winkels functioneren naar behoren, zij het wat aan de

onderkant qua vloerproductiviteit.
. De noodzaak tot modernisering, herrangschikking van winkels gepaard

gaande met (gedeeltelijke) transformatie en een betere aansluiting op
parkeren (volgens huurders bij grote voorkeur gïatis) wordt breed
onderschreven.

. De invloed van corona is wisselend. Sommige winkels profiteerden zoals
Albert Heijn en BCC; andere hadden last (zoals C&A), maar zitten inmiddels
wel weer op het niveau van voorheen (en lopen huuruitstel weer in).
Karnevalswierts vormt de enige uitzondering.

. Het centrum van Heerlen is (nu) voor retailers geen alternatief voor .t
Loon. Heerlen Centrum presteert ook over de gehele finie, ook op de
belangrijkste punten, slechter dan .t Loon en de benchmark (bron:
Koopstromenonderzoek Limburg 2020, cijfers 2019).

2,3 DE TOEKOMST: GROOTSE INVESTERING CENTRUM

ONTWIKKELINGEN CENTRUM HEERLEN })
Het centrum van Heerlen staat er momenteel niet al te florissant voor. Er is sprake
van overaanbod in de regio, lage(re) bestedingskracht en relatiefhoge leegstand
(op A1 locaties in2020 circa22%, op 82 locaties bijna 30%).3

Het tij lijkt echter te keren. De gemeenteraad in Heerlen heeft toestemmming
geven voor een investering van c 21 miljoen in meerdere projecten in het
centrum van de stad. Het geld moet gebruikt gaan worden voor herinrichtingen
van straten en pleinen en het opknappen van gebouwen, zoals het voormalige
Rabobankkantoor aan de Promenade. De investering geldt voor plannen die de
komende 10 jaar worden aangevangen ofuitgevoerd. Het gaat ook om de bouw
van de Nieuwe Nor, herinrichting van het Van Grunsvenplein, bouw van
fietsenstalling bij treinstation aan Parallelweg, herinrichting Romeins Kwartier, de
komst van het Nederlands Mijnmuseum in Pand I(neepkens en de herontwikkeling
van het Thermenmuseum tot Romeins Museum. Als partners zijn ook de provincie
Limburg, IBA Parkstad en de Stadsregio Parkstad Limburg betrokken.

3 Bron: Sprekende cijfers winkelmarkten Limburg, Boek & OÍÍèrmans
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16 POSITIE EN PERSPECTIEF SHOPPINGCENTER 'LOON
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FIGUUR 5 ONTWIKKELPROGRAMIV]A HEERLEN BINNENSTAD
Bron: Bidboek Heerlen

.Loon vormt de entree van de binnenstad en het beginpunt van de Urban Catwalk
(A in Figuur 5). De Urban Catwalk wordt een aantrekkelijke groene loper met
waterelementen en ontmoetingsplekken. Het Van Grunsvenplein (10 in Figuur 3)

transformeert naar evenemententerrein in een groene setting. Een
horecapaviljoen alhier moet zorgen voor de nazit van schouwburgbezoek.
Shoppingcenter 'Loon is gelegen in de 'Urban Living' zone. Dit gebied is

aangewezen als een aantrekkelijke biotoop voor jongvolwassenen en jonge
gezinnen. De ombouw van (leegstaande) panden tot woonvoorzieningen en
woonwerkvoorzieningen zorgt voor nieuwe dlmamiek en bestrijding van de

leegstand.

SWOT-ANALYSE'LOON )>

SWOT is de afl<orting voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes),
Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). De SWOT-analyse is een
veelgebruikte methode om inzicht te krijgen in het functioneren van een gebied.
Het gaat om de relatieve positie ten opzichte van concurrerende gebieden.

Zaken waar de gemeente, eigenaren of andere stakeholders invloed op hebben zijn
te scharen onder de sterke ofzwakke punten. Een voorbeeld hiervan is de
laaraliteit van de openbare ruimte. Op dit punt kan het winkelgebied sterk of zwak
scoren ten opzichte van concurrerende gebieden. Zaken die van 'buiten' komen

l0: Von Grunsvenplein

E: Shoppingcentêr'Loon

A: De Urbon C('twolk
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POSITIE EN PERSPECTIEF SHOPPINGCENTER .IOON

en waar geen of nauwelijks invloed op kan worden uitgeoefend vallen onder de
kansen of bedreigingen. Een voorbeeld hiervan is bevolkingsgroei of -krimp.

TABEL 2 SWOT-ANALYSE
Bron: BuÍeou Stedelijke Plonning

swoT-coNFRoNTATtE )>
Een SWOT-confrontatie koppelt de sterke en de zwakke punten aan de kansen en
bedreigingen. Zo ontstaan de meest veelbelovende mogelijkheden en de meest
bedreigende situaties voor .Loon.

Meest veêlbelovend
. Eigenaar NSI is bereid om te investeren, zo ook de gemeente Heerlen. Het

helpt dat er een actieve winkeliersvereniging is.
. Kortom, nu is het momentum om door te pakken. Nu het momentum om

door te pakken. De opgave: van winkelcentrum XL naar (een attractief)
centrum L. Dat wil zeggen van een groot winkelcentrum met louter
winkels, naar een compacter en attractief centrumgebied met een
aantrekkelijke mix aan stedelijke centrumfuncties.

Meest bedrelgend
. 'Loon en Centrum Heerlen zijn kraretsbaar door een combinatie van

overaanbod aan winkels in de regio, lage(re) bestedingskracht (lage
inkomens, krimp en vergrijzing), veranderende consumentengedrag en
relatief hoge leegstand.

. Als investeringen nu uitblijven ontstaat neerwaartse spiraal, met alle
negatieve gevolgen van dien.

77

SÏERKIES A,VAKïES

Bereikbaarheid per auto
Bijzondere mix winkels: in functie
en bereik, ketens versus local heros,
in metrage groot-klein (grootste
C&A in de regio)
Actieve winkeliersvereniging

Drielaags winkelen is handicap
evenals de diverse entrees van het
winkelcentrum
Hoge leegstand (kelder en
verdieping)

KANSEN BEDREIGINGEN

In potentie groot marktgebied voor
breed scala aan functies
Komst Aldi en Budget Food zorgen
voor nieuwe impuls
Eigenaar én gemeente
investeringsbereid; aanzienlijke
investering in Centnrm Heerlen

Weinig bestedingskracht, onder
druk door krimp en vergrijzing en
veranderend consumentengedrag
(Oplopend) overaanbod winkels
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3 UITKOMSTEN REFERENTIEANALYSE EN
MARKTSCANS

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van een referentieanalyse en de marktscans
beknopt weergegeven.

3.I UITKOMSTEN REFERENTIEANALYSE

In de referentieanalyse is gekeken naar winkelcentra die op de volgende punten
overeenkomsten hebben met Shoppingcenter'Loon:
. Bronpunt voor parkeren;
. Locatie enigszins losstaand van de binnenstad;
. Makkelijkbereikbaar;
. Startpunt voor een binnenstadsbezoek;
. Veelal te maken met leegstand.

In de analyses is er gekeken wat Shoppingcenter 'Loon kan leren van deze

referenties: ' Lessons Learned' . Deze zijn weergegeven in Figuur 6. De

referenties en het aanbod in deze winkelcentra, zijn opgenomen in de bijlagen.

EAfial rnÍil
FIGUUR ó IV'IOODBOARD REFERENÏIES (BELANGRIJKSTE UITKOMSÏEN)
Bron: Divers
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TIITKOMSTEN REFERENTIEANALYSE EN MARKTSCANS

3,2 UITKOMSTEN MARKTSCANS

De individuele marktscans zijn weergegeven in Bijlage 1

De marktscans geven het volgende beeld weer:

TABEL 3 UITKOIVSTEN MARKTSCANS GEBUNDELD
Bron: Burêou Stêdelijke Plonning

Door het afrremend draagvlak en het overaanbod van winkels in Heerlen, kleuren
weinig stoplichten voor functies gïoen. Voor gezondheidszorg en een kleine
bibliotheek is marktruimte in Heerlen. Voor alle andere voorzieningen moet
worden gekeken naar niches binnen de markt. Er zijn geen mogelijkheden voor
detailhandel, horeca, leisure, wonen en werken in de volle breedte maar er zijn
wel kansen voor niches binnen deze markten (zoals levensloopbestendige
appartementen).
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DAGELIJKSE
DETAILHANDEL iEt INTRAMURALE

APPARTEMENTEN

NIET-DAGELIJKSE
DETAILHANDEL iE' WONINGEN VOOR

STARTERS i8t
HORECA iE' KLEINSCHALIGE

STADSLOGISTIEK iEt
LEISURE iEt HUB AANSLUITEND OP

SMART SERVICES CAMPUS iEt
DIENSTEN iEt GEZONDHEIDSZORG 7I

?iE
LEVENSLOOPBESTENDIGE
APPARTEMENTEN iE' BIBLIOTHEEK

iHt

a
('.)

a
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4 AFWEGING HERONTWIKKELINGSSCENARIO'S

In dit laatste hoofdstuk zijn mogelijke herontwikkelingsrichtingen geschetst,
scenario' s gepresenteerd en afgewogen.

4,1 AANSLUITEN OP AMBITIES EN PROJECTEN CENTRUM

Onaftrankelijk van het herontwikkelingsscenario is het van belang dat 'Loon
aansluit bij de ambities, uitgangspunten en projecten in het centrum, zodanig dat
plannen op elkaar aansluiten en niet elkaar frustreren. Daatmee ontstaat een
positief vliegwielefiFect. Het betreft onder meer:
. Een aantrekkelijke en groene verblijfsomgeving, zeker de voorkant van

Shoppingcenter '[,oon, de verbinding met het Van Grunsvenplein
. Hetoptimaliseren(auto)bereikbaarheid,ontsluitingenparkeersituatie
. Parkeren ook voor schouwburg- en centrumbezoek, aantrekkelijke

looproute onderlangs (verbinding garages) en bovenlangs
. Aansluiting op de centrumplannen als herinrichting Van Grunsvenplein

(als onderdeel van Central Park) en de Urban Catwalk.

[TI, figuur opnemen]

4.2 TWEE ONTWKKELRICHTINGEN: OPTOPPEN
WONINGEN + MIXED-USE CONCEPT

tsij eerdere bespreking van mogelijke ontwikkelingsscenarlo' s z{n twee
hoofdlij nen gede stilleerd:
1. Optoppen woningen. 'Loon verder optoppen/verdichten met en mogelijk ook

gedeeltelijk transformeren naar woningen/appartementen (ook in bijzondere
concepten/combinaties met zorg, short stay, werken in onderbouw, all
inclusive, Friends, ..) gezien behoefte en beleidsambities aan centrumstedelijk
wonen, en mogelijk verdienmodel.

2. Mixed-used concept. Gedeeltelijk verkleuren/herrangschikken van het
shoppingcenter naar eigentijds/gemengd/stedelijk mixed-used object met
naast (boodschappen)winkels ook bv gtootschalig leisure, fitness, flexibele
werkplekken, horeca, maatschappelijke functies (zorg, ook
zorgwoningen/hotel), kansen stadslogistiek en andere specifieke vormen van
werkgelegenheid, koppeling met Smart Service Campus/APG/onderwij s'

supermarkt XL?).
. Een combinatie van de twee is uiteraard ook mogelijk.

Deze twee hoofdlijnen zijn verder - in deze volgorde - onderzocht en uitgewerkt.

BUREAU STEDEI.UKE PTANNING }>))})))
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ONTWTKKELRTCHTTNG r. OPTOPPEN/VERDTCHTEN MET WONTNGEN )>
De eerste ontwikkelrichting betreft het optoppen ofverdichten van
Shoppingcenter 'Loon met woningen. Nederland kent de komende jaren een
grote behoefte aan stedelijke woonmilieus. Dit geldt ook in Heerlen (zie het
Bidboek), ondanks de aftremende bevolkingsaantallen. In het onderzoek .Hart
van Suburbia, wonen in wijk- en stadsdeelcentra, 4 wordt benadrukt dat
toevoeging van woningen in wijk- en stadsdeelcentra bijdraagt aan de opgave
om woningbehoefte in stedelijk gebied te realiseren. Daarnaast heeft het
andere voordelen: het vergroot het bestedelingspotentieel wat resulteert in
minder leegstand.

Bij het verdichten van Shoppingcentff .Loon kunnen bijzondere
woonconcepten een rol spelen, zoals:
7. Wonen in combinatie met zorg
2. Short Stay
3. All inclusive

Ad l: Wonen ln combinotle metzorg
Er zijn diverse concepten die wonen met zorg combineren. Wij lichten er een
aantal toe

Knarrenhof: Meergeneratiehofies waar mensen wonen van 19 tot 109 jaar.
Het idee van Knarrenhof is dat men elkaar helpt en er een levendige
gemeenschap ontstaat, I(narrenhof is een landelijke stichting met een
maatschappelijk doel: leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor
zelfredzame seniorens. Geïnteresseerden in Knarrenhof schrijven zich in en
komen vervolgens op de lijst van belangstellenden, waarna wordt gezocht
naar een geschikte plek voor een enthousiaste initiatiefgroep.

a Bron: Hart van Suburbia; wonen in wUk- en stadsdeelcentra 25 juni 2019, Bureau Stedelijke Planning mede in
opfuacht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en AM
s Bron: htlps://knarrenhoÍ.nl/
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22 AFWEGING HERONTMKKELINGSSCENÁRIO' S

FIGUUR 7 KNARRENHOF
Bron: Algemeen Dogblod

fong en oud wonen samen. In Arnhem, in het woonzorgcentrum
Vreedenhoffwonen ook studenten. De studenten betalen minder huur in
ruil voor twintig uur per maand wijwilligerswerk in het zorgcentrum. De
studenten spelen schaak mee, gaan mee wandelen of boodschappen doen.6

Ad 2: Short stoy
Short stay wonen, ook wel tijdelijk wonen, is vaak gericht op internationale
studenten of expats of werknemers die voor een langere tijd op een bepaalde
plek aan het werk zijn- De appartementen zijn helemaal gemeubileerd
waardoor de huurders makkelijk kunnen intrekken.

Woningcorporatie Weller biedt momenteel al Short Stay huisvesting aan in
HeerlenT.

Ad 3:AllinclusMe wonen
All inclusive wonen is een concept waarbij je naast wonen ook kunt profiteren
van de luxe en gemak die het complex biedt. Naast wonen wordt de bewoner
'ontzorgd' . In Rotterdam wordt OurDomain gerealiseerd, 600 huurwoningen
waar all inclusive kan worden gewoond. Er is een muziekkamer, een balie met
servicemedewerkers, beveiligers, een pakketdienst, een lounge, een koffiehoek
met studie- en werkplekken, een wasserette, een filmzaal, een game-room, een
supermarkt, fietsenstalling en een parkeergarage met elektrische deelauto's. Er
wordt nog gewerkt aan een glrm, een café en een huisarts.s

6 tsron: https://ww.ikwoonleefzorg.nlzelfstandig-wonen/langer-zelfstandig-wonen-jong-en-oud-onder-een-dak
7 Bron: https://www.wellernet.nl/lk-wil-huren/Woningbezit-Weller/Short-Stay
8 Bron: https://w.ad.nlfrotterdam/in-deze-wolkenkrabber-ben-je-van-alle-gemakken-voorzien-sportschool-
muziekkamer-en-fi lmzaal-a3a9f236/
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FIGUUR 8 DE LOUNGE IN HEÏTOEKOMSTIGE'OURDOMAIN'WAAR
OP DE VLEUGEL KUNNEN SPELEN
Bron: GÍeystor
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KUNNEN ONTMOETEN EN

oNTWTKKELRTcHTTNG 2. MrxED usED coNcEpT ))
Ontwikkelrichting 2 betrefr hetmixed used concept. Hierbij transformeert
Shoppingcenter 'Loon naiar een object waar niet enkel gewinkeld kan worden,
maar meerdere sectoren saÍItqn komen. Het College van Rijksadviseurs heeft in
2019 advies uitgófàdtÉ over het ontwikkelen van hoogstedelijke gemengde
gebieden in"Nederland. rQnderscheídende stedelijke woon- en werkgebieden,
waarin wonen en werken in hoge dichtheden worden gemengd bestonden nog
niet.i.n,Nedêtland.e J.uist het mengen van functies biedt vele voordelen, zoals
kniisbestuivingltusSen bedrijven en innovatie, het verbeteren van de leefuaarheid
en geeft de omliggende wijken een impuls.

Snkele v.oórbeelden van gemengde gebieden worden toegelicht:
. Novacity Brussel, waar wonen en werken op verschillende maaivelden

samenkomen. In Novacity is stadslogistieklo mogelijk gemaakt op de
begane grond en is er een tweede maaiveld gecreëerd voor de woonfunctie.
77

. De Geus inLeiden. De Geus is onderdeelvanhet stationsgebiedvan Leiden,
welke komende tijd wordt getransformeerd tot multifunctioneel OV-
knooppunt waar reizen, wonen, werken en verblijven samenkomen. De

e tsron: Guiding principles metro mix, College van Rijksadviseurs, april 2019
1o Stadslogistiek is het goederenvervoer birnen de stad, waaronder bevoorrading van winkels en horeca. De afgelopen
tijd ligt de nadruk meer en meer op duurzame stadslogistiek: o.a. hubs aan de rand van de stad, waama vervolgens
met elektrische voertuigen alles bezorgd wordt in de stad.
t I Bron: http://beexemplary.brussels/novacityplang=nl
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Geus is de toegangspoort naar Leiden. Hier wordt een megabioscoop,
congrescentrum, supermarkt, restaurant met uitzicht over de stad, een
woontoren met betaalbare huurwoningen en een groen duurzaam dakpark
gerealiseerd.

FIGUUR 9 DE GEUS LEIDEN
BÍon: Sustoy

4,3 HOE VERDER?

Voor finale besluitvorming over de definitieve ontwikkelingsrichting zijn de
volgende stappen en werkzaamheden nog noodzakelijk:

STAPPPEN/WERluqAMHEDEN WIE PLANNING
GEREED

BUDGET
BSP

I Ruimtelflk-tunctlonele uitwerldng/
verbeeldlng
Volumestudie (woningen/schuifo lan)

Ruimtelijk-fu nctioneel wensbeeld
Overtuigende 3D-beelden/artist impression?

Architecten a/d Maas

BSP

Architecten a/d Maas

9 april
16 april
23 april

€.2.400

2 Flnonclèle hoolbqorheld
Aanvullend marktonderzoek, specificatie
afzetkansen en -prijzen, primair woningen
StiKo
Subsidiemogelij kheden
Eerste opzet Business Case

BSP

gespecialiseerd bureau

Johan de Niet
BSP

9 april

23 april

23 april

€ 4.500

P.M.

€ 2.400

3 lnterne check ruimtellke
uftwerking/business cosê bil Stedenbouw
(evt, Wonen)

Johan de Niet
30 april
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4 Ropportoge BSP 7 mei € 4.800

Tweewekelflb voortgongsoverleg BSP € 2.400

Totool € 16.500
TI

AI\iVEGING HERONTMKKETINGSSCENARIO, S

TABEL 4 VERVOLGSTAPPEN EN WERICAAMHEDEN SCENARIO-ANALYSE HERONTWIKKELING 'LOON
Bron: Bureou Stedelijke Plqnning

Het gros van deze werkzaamheden was voor de volgende fase ingeruimd, en
worden nu feitelijk naar voren getrokken.

DOORKIJK NAAR DE VOLGENDE EN LAATSE FASE, KLAAR VOOR REALISATIE }}
In de volgende fase en laatste fase worden gespecificeerd:
. Achtergrond/aanleiding van het project/beoogd doel, korte beschrijving

projectinhoud, koppeling thema, s/beleidsdoelen, maatschappelijke
relevantie van het project

7. Projectplan (inclusief functionele en ruimtelijke opzet) en deelopgaven,
concrete projectresultaten (SMART)

2. De opgave van projectpartners en hun rolbinnen het project en
governance/proj ectstructuur

3. Planning, financiën en (beheersing) van risico, s

25
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BIJTAGE I MARKTSCANS

RETATL (DETATLHANDEL) )>

VRAAGVSAANBOD

2020 2025 2030 2035 2040

- 
Iny7e1-lsrs gemeente Heerlen

FIGUUR IO BEVOLKINGSONTWIKKELING GEMEENTE HEERLEN
Bron: PÍimos Prognose ABF Resêqrch 2020

Het draagvlak voor detailhandel neemt de
komende jaren af. Shoppingcenter .Loon is
ook afhankelijk van omliggende gemeente
(ook hier neemt het aantal inwoners af) en
Duitse consumenten.
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Shopplngcentêr'Loon
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ConlrumHaerlen
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FIGUUR I I WINKELGEBIEDEN RONDOM CENTRUM HEERLEN
Bron: Primos Prognose ABF Reseorch 2020

Het beleid van de regio Zuid-Limburg
(SVREZL) is gericht op compactere
winkelgebieden in de toekomst.
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I$/ANNTAÏIEVE BEHOEFIE

Op basis van een distributieve berekening
blijkt dat in de gemeente Heerlen zowel in
de huidige situatie als in de toekomstige
situatie (2030) geen marktruimte is voor
dagelijkse detailhandel en Mode & Luxe (in
m'wvo). Dit betekent dat het huidige aanbod
in de gemeente beneden gemiddeld
functioneert.
Voor In & Om Huis en Vrije Tijd is nog
marktruimte, het aanbod in Heerlen
functioneert momenteel beter dan
gemiddeld. Dit neemt de komende jaren
echter af.

Dogelijks Mode & Vrije Tijd
Luxe

FIGUUR I2 MARKIRUIMTE DETAILHANDEL GEMEENTE HEERLEN

Bronr Bureou Stedelijke Plonning

I 7000

r 2000

7000

2000

-3000

-8000

r Huidig r 2030

ln en Om
Huis

I(WAI.JTAÏEVE BEHOEFIE

Met de huidige (Coronacrisis) en generieke (toename online winkelen)
ontwikkelingen is het niet gewenst en haalbaar dat Shoppingcenter 'Loon
detailhandelsmeters extra krijgt.E#

(oN)MOGETTJKHEDEN VOOR SI{OPPINGCENmR
LOON

Er zijn twee aangewezen clusters in de omgeving van Shoppingcenter 'Loon die
geschikt zijn voor vestiging van Vrije Tijd en In en Om Huis detailhandel. 'Loon
is hier niet de gesóikte locatie voor.9

rf;hH

PRUSSÏETTING

7
7
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I
TIE €€€NIET-DAEELUKSE

DETAILHANDEL

7
7
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T
T
TB €€€

DAGELIJKSE
DETAILHANDEL
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RETATL (OVER|GE PUBLTEKSVOORZTENTNGEN) ))

VRAAG VSAANBOD

Bij overige publieksvoorzieningen wordt er gekeken naar dienstverlening (ambacht) en leisure (horeca, ontspanning en culnrlr).

2020 2025 2030 2035 2040

- 
lpry6psrs gemeente Heerlen

FIGUUR 13 BEVOLKINGSONTWIKKELING GEMEENTE HEERLEN
Bron: PÍimos Prognose ABF Reseorch 2020

Het draagvlak voor voorzieningen neemt de
komende jaren af. Shoppingcenter .Loon is
ook afhankelijk van omliggende gemeente
(ook hier neemt het aantal inwoners af) en
Duitse consumenten.

90000

85000

80000

75000

70000

Gemeente Heerlen (vkp
DiensÍverlening en Leisure)

r Horeco (Leisure)

r Cultuur (Leisure)

Ontsponning (Leisure)

r Ambochï (Dienstuerlening)

REFERENIEANALY$Ë: LES$ONS 1EARNED

Combinofie mêt wonen Diensten (soms gericht op ouderen)

Referentieonolyse: Lessons Leorned

en

Lelsure Meerdere horecovestigi ngen

Areno Den-Bosch
Alkmqor Ringers
Beverhof Beverwijk
Musiskwqrlier Arnhem
Tilburg Pieler Weedeplein
Zuidpoort Delft

Bronpunt porkeren
Locqtle losstoond v.d, binnenstqd

Mokkelijk bereikboor
Stortpunt binnenstodsbezoek

Veelol leegstondsproblemotlêk

Veelol I supermcrrkt (>l,00O mr)

Veelol fitness
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I(WANTITAïIEVE EN I$/ATJTATEVE BEHOEFIE

SECTOR FUNCTIE KWANTITATIEF KWALIITATIEF Er is krvantitatief geen ruimte
voor een bioscoop,
fitnesscentrum ofvoor
fastservice horeca. Eventuele
verplaatsingen zijn wel

lloreco Dronken

Fostservice

Restouront

Leisure
k.

Bioscoop

Fitness
In de dranken- en
restaurantsector is aanbod en
vraag nagenoeg gelijk. Echter
maakt dit type horeca een
winkelgebied aantrekkelijk.
Nu in Shoppingcenter 'Loon
slechts t horecavestiging en
geen diensten.

Museum

Escope Room

Diensten Kopper

(olgMocEruKI-IEDEN VOOR SHOPPINGCENIER
.LOON

PRUSSIEIIING

HORECA
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woNEN ))

12 Bron: Limburgse Woonmonitor van 2020

VRAAG VS AANBOD

In Heerlen is de komende tien jaar
sprake van een huishoudenskrimp van
ca.7,7% (ca. -750 huishoudens).
Daarentegen neemt het aantal senioren
fors toe: het aantal 65+ers neemt de
komende tien jaar met2O% toe (ca.
+s.800).

2020 2030

r 15-30 joor r 30-50 joor

r 50-70 joor r: > 7O joar

FIGUUR I 4 ONTWIKKELING BEVOLKINGSSAMENSTELUNG HEERLEN
Bron: PÍogneff 201 9 updoie / Etil, bewerking Bureou Stedêlijke
Plonning
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Er bestaat een harde plancapaciteit van 824
woningen in Heerlen.
Inclusief zachte plannen bestaat er een
plancapaciteit van 1.815 woningen.
De plancapaciteit bestaat voor een substantieel
deel uit (zelfstandige) appartementen met
ouderenzorg.

TABEL 5 PLANCAPACITEIT WONINGEN HEERLEN NAAR PLANSTATUS
Bron: Ploncopociieilsmonitor Limburg

PLANCAPACITEIT HEERLEN

ldeeÍose 409

Onïwerp 557

Vosïgesteld 25

Onherroepelijk 824
Totool 1.815

KtrANNTAÏEVE BEHOEFïE

In de gemeente Heerlen is sprake van een huishoudenskrimp tot 2030. Hiermee bestaat er in kwantitatief
opzicht geen woningbehoefte.

IffV'AUTAÏEVE BEHOEFIE

Ondanks dat er sprake is van een huishoudenskrimp, bestaan er in kwalitatief opzicht kansen voor de
ontwikkeling van woningen. Dit komt met name voort uit vergrijzing en de toenemende behoefte aan
zorgwonen. De locatie is met name aantrekkelijk voor oudere doelgroepen door de aanwezigheid van
(dagelijkse) voorzieningen en het station op loopafstand. Deze doelgroep neemt in omvang fors toe en in de
huidige woningvoorraad is een tekort aan levensloopbestendige woningen.l2 Ook is de toevoeging van
(zorg)woningen voor ouderen goed voor de doorstroming in de huidige woningvoorraad. Aansluitend op de
ligging in de 'Urban Living' zone biedt de locatie tot slot ook kansen voor starters. Om starters vast te
houden binnen de gemeente dient betaalbaar aanbod gerealiseerd te worden.
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SENIOREN

n0 Kenmerken @ Locatiewensen

- Woning moet op loopafstand zijn van
dageliikse voorzieningen (supermarkt en zorg).
- Maatschappelijke voorzieningen,
ontmoetingsfuncties en de mogelijkheid tot
gezamenlijke activiteiten zijn van meerwaarde.
- Goede bereikbaarheid per OV.

A Woonwensen

Woning moet levensloopbestendig zijn.

Veelal voorkeur voor huurappartement. Wonen met gelijkgestemden tegen eenzaamheid.

Veel senioren willen graag een extra katner.

- Vanaf 75 jaar.

- Alleen of samen.

- Gepensioneerd

EMPry NESÏERS

,if Kenmerken @ Locatiewensen

- SS tot 75 jaar. - Kiezen vaak bewust om weer in de stad te gaan

-Alleen ofsamen zonder (thuiswonende) wonen voor de levendigheid en nabijheid van
voorzlemngen.kinderen' - Nabijheidvan dagelijkse voorzieningen

- vaak nog aan het werk ofnet met pensioen. (supermarkt en zorg) is van meerwaarde

4b woonwensen

- Voorkeur voor appartementen (koop; in het hoog en topsegment en/ofhuur tot €1.100).

- Levensloopbestendig van meerwaarde.

- Iets ruimere woning met een extra (hobby/logeer) kamer.

STARÏERS

,i[ Kenmerken @ Locatiewensen

- 25 tot 35 jaar

- Alleen of samen.

- Komen uit Heerlen en willen hier blijven.

A woonwensen

- Voorkeur voor grondgebonden woning
- óf huurappartement
- Koop of (midden)huur

- Dichtbij of in het centrum.

- Goed voorzieningenniveau, met horeca nabij.
- Nabijheid van OV.

- l,okale jongeren willen vaak ruimte voor de

auto.
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MOOEI.UKHEDEN VOOR SHOPPINGCENÏER'LOON PRUSSIE[ING

TEVENSLOOPBESÏENDIGE
APPARïEMENÏEN

T
TII7

7
7

€€

Sociale huur en
middensegment
Hierbinnen bestaan
kansen voor community
wonen

a

(TNTRAMURAT.T)

ZORGAPPARÏEMENÏEN

TI
TI7

7
7

€€

Sociale huur en
middensegment

APPARÏEMENTEN VOOR
STARÏERS

I
T
TI7

7
7

€€

Sociale huur en
middensegment
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WERKEN ))

13 Bron: I,\nda in Business (november 2020), bron voorraad: Cushman & Wakefield (2018)
1a Bron: Werklocaties Limburg (2019), dit betreft echter naast bedrijfsruimten ook het aanbod van winkelruimte en
kantoorruimte op werklocaties in Heerlen
r5 Bron: Funda in Business (november 2020)

KWANTÏIAIIEVE BEHOEFÍE

Gemiddelde kantooropname: ca. 6.000 mz
per jaar.
Gemiddelde opname bedrijfsruimten: ca.

12.000 m2 per jaaÍ.
De opname vond met name Plaats in
$oothandevstadslogistiek en zakelijke
dienstverlening.

r Bedrijfsruimte I Kontoorruimte

FIGUUR 15 OPNAME HEERLEN 2012-2019
Bron; Vostgoeddoto (2020), bewêrking BSP

'rrl,[il1.,r,,C\lct$Lr)€NcOO
RRRRRRRR
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r 5.000
10,000
5,000

0

De werkgelegenheid in Heerlen nam de
afgelopen tien jaar met 6% af,
Een aantal sectoren groeide echter. Opslag,
advies & onderzoek, industrie en logistiek
presteerden bovengemiddeld.
Met name de werkgelegenheid in
kantoorhoudende sectoren is sterk gedaald (-

1 5%, tegenover'5% in bedrijventerreinen
gerelateerde sectoren).

TABEL ó WERKGELEGENHEIDSONMIKKELING HEERLEN

Bron: Siichting Liso (2020)

HEERLEN 2019
TOV

zorgl *zorsrovl
,oorf zo'tol

ABS.2019
ïov 20í4

Cpslog tó5 9ê,

Advies & ondezoêk 2.396 r%l 11"Á

lndustrie 7.199 -2%l

GÍoothondel l.ó57 ool ,*l 139

Goêderenvervoer 't.321 s%l ,"'ol '139

Alle sêctor€n il.&2 *ol unl 474

De kantorenleegstand bedroeg in 2018 ca.

7z%.Uiteen eigen inventarisatie blijkt dat
momenteel ca, 24% wordt aangeboden. 13

De leegstand van bedrijfsvastgoed op
werklocaties bedraagt ca. 17%.14 Het aanbod
aan bedrijfsruimten bedraagt ca. 109.000
1n2,1s

Liggrng nabij Smart Services Campus:
samenwerking tussen onderwijs, overheid
en bedrijven op het gebied van
duurzaamheid, gezondheid en digitalisering.
Hier is nog ca. 4.000 m2 kantoorruimte
beschikbaar.

FIGUUR Ió SUBSÏANÏIELE LEEGSTAND KANÏOREN HEERLEN

Bron: Fundo in Business (novêmber 2020)
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IOV'AUTAÏEVE BEHOEFIE

MOOEI..IJKHEDEN VOOR SHOPPINGCENTER'IOON

(\:z
=e.
aJ)z
:u

+l+/-

+/-

+l- +

+/-

UJFzUFo
o_I

óoz<oft
FE

De locatie biedt door de ligging aan de N281
en nabij het centrum van Heerlen kansen
voor stadslogistiek ( .last mile, ).
Daarnaast kan aansluiting worden gezocht
met de Smart Services Campus, maar alleen
als hier geen aanbod meer beschikbaar is.
Bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw
met gedeelde voorzieningen en een
connectie met mbo/hbo-onderwijs. Ook
eventueel mogelijk als tijdelijke invulling
tegen lage huurprijzen.

R/ANDVOOWAARDENPRUS$ïEI.IING

KI.EINSCHALIGE
STADSLOGISTIEK gT

TI
7
7
7 €

Entree aan Apollolaan
Op maaiveld
Schrappen voorraad op
minder aantrekkelijke
locaties
Mits aan randvoorwaarden
voldaan, staat het stoplicht
op groen

HUBAANSLUIÏEND OP
SMARTSERVICES

CAMPUS

o
i)
o

T 7
€

Mits het aanbod op de
Smart Services Campus is
ingevuld
Voor dit concept dient
vooraf een exploitant
gezocht te worden

DOELGROEPEN

Moqkindustrie

Creotieve indusÍrie

SÍodslogistiek

Zokelijke dienstverleni ng
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MAATSCHAPPELTJKE VOORZIENINGEN ) )

VRAAEVSAANBOD

TABEL 7 MAATSCHAPPEUIKE VOORZIENINGEN IN HEERLEN
Bron: Huidig oonbod vio ZoÍgkoortnederlqnd.nl en
volksgezondheidenzorg,info, bibliotheek viq Locotus

HU UITKENGET

'l
I

Apoiheek

Bibliotheek

Huisoris

Fysio

I per 2.095 inwoners

I per óó0 inwoners

500 m2 per I

I pêr 2.1 ó0

I per 2.700

275

17

I27

|.775

t5

377"

29%

1O7o

347o

29%

97"

FIGUUR'I7 ONTWIKKELING BEVOLKINGSSAMENSTELUNG HEERLËN

Bron: Progneff 2019 updoïe / Etil, bewerking Bureou Stedêlijke Plonning

. Het aantal inwoners van Heerlen neemt de
komende jaren af.

. Daarentegen neemt het aantal senioren fors
toe: het aantal 65+ers neemt de komende tien
jaar met 20% toe (ca. +5.800).

I 007o

80%

60%

4070

2O7"

07"
2020 2030

r 15-30 joor r 30-50 joor

r 50-70 joor > 70 joor

KWANMAflEVE BEHOEFIE

Uit tabel 6 blijkt dat er in Heerlen nog ruimte is voor het toevoegen van maatschappelijke
voorzieningen. De mogelijkheid tot uitbreiding is echter bepaald op basis van het huidig aantal
inwoners. Met de uitbreiding moet dlls voorzichfig worden omgegaan.

IOVAUTAÏEVE BEHOEFIE

o

fi\
Hoewel het aantal inwoners van Heerlen de komende tijd afrreemt, neemt het
aandeel 65+'ers toe, er is sprake van vergrijzing. De behoefte aan
zorgvoorzieningen wordt hiermee gïoter.

{s Maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan het realiseren van een
ontmoetingsplek voor inwoners van het gebied.
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(orgMocEr.uKHEDEN VOOR SHOPP|NGCENïER
.LOON

PRUS$ïEtuNE

GEZONDHEIDSZORG
I
T
T
g7

7
7 €€

BIBLIOTHEEK
TI
TH

7
7
7

BUNEAU STEDETUKE PIÁNNING >}}) ) ) }'



38

BIJTAGE 2 REFERENTIES

REFERENTIE AANBOD

Dagelijks Niet-
dagelijks

Horeca Diensten Wonen Werken Zorg Leisure

Alkmaar
Ringers

Toekomst:
AH

9 4 1 (Het

slimste
huis)

Ja,
appartementen
boven winkels

en
Ringersfabriek
in ontwikkeling

Ja Nee 0

Musisloarartier
Arnhern

4 (Plus ca.

1.000 m,)
25 5 4 Ja, ca 70

appartementen
boven de

winkels

Ja, o.a.

voormal
ige V&D

pand

Aan de

rand
van

Musis

3

Maasplaza
Dordrecht

1(Albert
Heijn 2.500

mr)

t 0 0 Ja 42 huur
appartementen
in voormalige
kantoorruimte

Ia, gaat

transfor
meren
naar

wonen

Nee 1

Zuidpoort
Delft

2 (Jumbo
1.576 m2)

18 9 6 Ja,

appartementen
boven winkels

Ja, aan
de rand
van het
-^L:^'5'S urlu

Nee 3

Arena Den-

Bosch

3 (Albert
Heijn 1.074

mr)

13 1 3 Ja,

appartementen
boven winkels

Nee Nee 0

Roercenter
Roermond

3 (Jumbo
7.576 nrzl

9 3 3 Ja,
appartementen
boven winkels

Nee Nee 1

Ligne Sittard 1(Coop
vandaag
600 m2)

0 2 0 Ja Ja 32

zorgr^/o

nignen

2

Pieter
Vreedeplein
Tilburg

2 (Plus

1.069 m,)
L9 3 ) Ja,

appartementen
boven winkels

Ja Nee 3

Beverhof
Beverwijk

12 (Albert
Heijn 1.482

3 Nee Nee Nee 0
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ml en Deen
1.200 m2)

In den
Vijfhoek
Oldenzaal

5 (Albert
fleijn 1"400

mz)

4 0 0 Ja, (sociate

huur) boven
winkels

Nee Nee 0

ÍABEL 8 REFERENÏIËS SHOPFINê'CENÏER'LO'oN
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