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1.  Inleiding 

 

1.1  Ruimte voor ondernemerschap 
 

De economische crisis en de opkomst van het internetshoppen hebben het koopgedrag van 

de mensen en daardoor het aanzien van de binnensteden veranderd. In Heerlen, wordt net 

zoals in de rest van het land, gesproken over de negatieve gevolgen hiervan: winkelleeg-

stand. Die leegstand is echter niet alleen een indicator voor een behoefte aan een ander 

ondernemerschap, maar biedt dat ondernemerschap ook de ruimte. 

 

Deze notitie is gericht op de kansen die leegstand kan bieden. Kansen voor een ander, en 

daarmee onderscheidend, straatbeeld. Kansen voor startende ondernemers. Kansen voor 

creativiteit. De notitie is dan ook niet primair gericht op de eigenaren van leegstaande 

winkels, maar op (startende) ondernemers en op het creëren van dynamiek in de  

binnenstad.  

 

Dat neemt niet weg dat het doel van deze aanpak is om twee vliegen in één klap te slaan. 

Door (nieuw) ondernemerschap verbetert tegelijkertijd ook de leefbaarheid in (win-

kel)straten. Eventuele verloederingseffecten van leegstand worden namelijk getransfor-

meerd in nieuwe dynamiek in de stad. Uiteraard brengt dat ook voordelen voor de 

pandeigenaren met zich mee; de verhuurbaarheid van hun eigendom zal immers 

toenemen. 

 

Deze maatregel sluit ook aan bij de ‘accupunctuurbenadering’ van het Strategisch kader 

Wonen en Leefbaarheid van de provincie Limburg: aanjagend en faciliterend beleid lokaal 

vorm geven. Door plekken aan te wijzen waar gewenste veranderingen geïnitieerd worden, 

kunnen ingewikkelde stedelijke vraagstukken worden aangepakt. Dit beleid richt zich dan 

ook op kansrijke initiatieven, die spin-off effecten naar omliggende gebieden kunnen  

veroorzaken.  

 

De maatregel zal zeker in het eerste jaar nog een redelijk experimenteel karakter hebben. 

De maatregel wordt jaarlijks geëvalueerd 

 

 

1.2  Budget 
 

Vanuit de gemeente Heerlen wordt een bedrag van € 200.000 ter beschikking gesteld voor 

de uitvoering van dit beleid. Enerzijds is er € 100.000,- beschikbaar gesteld uit het 

Uitvoeringsprogramma Nota Economie. Dit bedrag wordt vanuit het co-financieringsfonds 

aangevuld tot € 200.000,-. Deze mede-financiering vanuit het co-financieringsfonds is 

mogelijk, omdat de provincie Limburg het door de gemeente Heerlen beschikbaar gestelde 

budget, vanuit het programma Leefbaarheid en Wijkenaanpak, verdubbelt. Ook de 
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provincie ondersteunt dus deze aanpak door een bedrag van € 200.000 ter beschikking te 

stellen voor deze stimuleringsmaatregel. 

 

In totaal is er dus een totaalbedrag beschikbaar van € 400.000. Hiermee kan er effectief 

worden ingezet op het brengen van nieuwe energie en aldus het bevorderen van de 

leefbaarheid. Daarvoor zal wel een keuze in gebieden moeten worden gemaakt.  
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2.  Toepassingsbereik van het stimuleringsbeleid 

 

2.1  Algemene voorwaarden 
 

Dit beleid is uiteraard niet gericht op het financieren van bedrijvigheid die zichzelf goed kan 

bedruipen, of op het vestigen van nieuw ondernemerschap in panden die nog volledig 

courant zijn en geschikt voor de vestiging van ‘reguliere detailhandel’. Daarom gelden er 

een aantal algemene voorwaarden waaraan voldaan zal moeten worden om voor een 

bijdrage in aanmerking te komen: 

 

• Deze stimuleringsmaatregel is alleen van toepassing op bedrijfspanden die op het 

moment van inwerkingtreding van deze beleidsnotitie aantoonbaar langer dan zes 

maanden leegstaan. 

• Deze stimuleringsmaatregel is alleen van toepassing op de hierna aangegeven 

gebiedsbegrenzing . 

• Deze stimuleringsmaatregel is alleen van toepassing op bedrijfspanden die in de 

aangegeven gebieden liggen en waarvan de hoofdingang op de openbare ruimte 

uitkomt. 

• Deze stimuleringsmaatregel is alleen van toepassing op de begane grond van een pand. 

• Ondernemers kunnen voor onderstaande bijdragen in aanmerking komen. De bijdragen 

worden niet meer dan één keer per ondernemer verstrekt. 

• Initiatieven die reeds op andere wijze van overheidswege (mede-)gefinancierd worden 

komen niet in aanmerking voor bijdrage op grond van dit beleid.   

 

2.2  Gebiedsbegrenzing 
 

Uiteraard is nieuwe energie in de vorm van startend ondernemerschap welkom in de hele 

stad. Om echter het beschikbare budget ook effectief in te kunnen zetten, is gekozen voor 

een begrenzing van het gebied waarvoor het beleid moet gelden. Vooralsnog is dit beleid 

van toepassing op: 

a. Heerlen-centrum  

b. Hoensbroek–centrum, en  

c. het centrum van de herstructureringswijk MSP.  

 

Heerlen-Centrum is, als hart van Parkstad, hét visitekaartje voor de hele regio. Voor de 

uitstraling van de regio is het dan ook van evident belang dat het centrum ondernemer-

schap uitstraalt.  

 

Het centrum van het herstructureringsgebied Hoensbroek kent een bovengemiddeld 

leegstandspercentage. Economische stimulering is dan ook belangrijk voor het bevorderen 

van de leefbaarheid in dit stadsdeel.  

 

Tot slot is het creëren van een nieuw winkelcentrum voor de herstructureringswijk MSP niet 

haalbaar gebleken. Het is dat ook zaak het huidige winkelcentrum te versterken. Met dit 

beleid kan daar een bijdrage aan worden geleverd. 
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De gebieden waar het beleid van toepassing is zien er op de kaart als volgt uit: 

 

 

 

 

 

Legenda             

                = (gedeelte) van straat waar beleid op van toepassing is  



7 
 

  



8 
 

 

 

 

Het aanwijzen van gebieden betekent ook het uitsluiten van gebieden. De gehele stad kent 

leegstand en dit beleid kan niet een oplossing bieden voor die leegstand. Dit beleid is ook 

niet primair gericht op het oplossen van leegstand, maar op het geven een kans aan 

ondernemerschap én aan beschikbare ruimte.  

 

Panden waarvan de etalage niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte (zoals winkels in het 

Corio Center) vallen buiten dit beleid. Met dit beleid willen wij immers niet alleen 

ondernemerschap faciliteren, maar dat ondernemerschap ook zichtbaar maken.  

 

Straten buiten de kernwinkelcentra en de herstructureringsgebieden vallen eveneens buiten 

dit beleid. In de gebieden die buiten deze stimuleringsmaatregel vallen, maar waar 

leegstand prominent is, wordt gekeken hoe met beperkte middelen de gevolgen van 

leegstand kunnen worden aangepakt. Dit zal dan worden gedaan in het kader van het 

Uitvoeringsprogramma Nota Economie. 

 

2.3  Evaluatie 
 

Deze stimuleringsmaatregel zal vooral in het eerste jaar nog een experimenteel karakter 

hebben. De maatregel wordt dan ook regelmatig geëvalueerd. De maatregel wordt dan – 

indien nodig – bijgesteld. Daarbij blijft het doel: het bevorderen van ondernemerschap 

voorop staan.  

 

 

2.4  Soorten van initiatieven 
 

Deze stimuleringsmaatregel is van toepassing op verschillende soorten initiatieven. Per 

soort initiatief is een deel van het totaalbudget gereserveerd.  

 

Het gaat om: 

- werkruimtes 

- pilotwinkels en aanverwante initiatieven 

- aankleden / inrichten panden. 

Deze worden hierna verder toegelicht. 

 

 

2.4.1 Werkruimtes 

 

Heerlen kent een voorraad aan winkelruimte die niet meer courant is en dat wellicht ook 

niet meer zal worden. Die voorraad zal dus ‘van kleur moeten verschieten’. De stad biedt 

volop ruimte voor experiment en ondernemerschap. Met name creatieve ondernemers 

zorgen immers voor nieuwe vormen van werkgelegenheid, dwarsverbanden met het 

traditionele MKB en dynamiek in de stad.  
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2.4.1.a Ambachtsateliers 

 

Met de opkomst van de grootwinkelbedrijven en de strengere milieunormen zijn een groot 

aantal ambachten uit de binnensteden verdreven. De beschikbare ruimte en het hinder- en 

milieuvriendelijker worden van ambachtelijke processen maakt de terugkeer van 

ambachten naar de binnensteden mogelijk. Werkateliers zouden deze (oude) ambachten de 

ruimte kunnen geven.  

 

Het invullen van winkelpanden als atelier geeft ondernemers, kunstenaars en creatieven de 

mogelijkheid om hun ambachten te tonen en hun waar aan te bieden aan het publiek. Te 

denken valt aan ambachten als schoenmaker, edelsmid, fietsenmaker, meubelontwerper, 

etc. Voordeel van deze aanpak is dat het publiek, waaronder jongeren, vaklui aan het werk 

zien. De nadruk ligt op het uitoefenen van het ambacht: het creatieve proces.  

 

2.4.1.b Co-workingspaces 

 

Functiemenging wordt vaak als oplossing voor B- en C-straten beschouwd. Co-

workingspaces en de werkateliers worden als aantrekkelijke invullingen van winkelpanden 

in deze straten beschouwd.  

 

Een co-workingspace is een gedeelde werkomgeving, vaak een kantoor, voor zelfstandige 

ondernemers (veelal ZZP'ers) en professionals die de ‘thuisomgeving’ ontgroeid zijn. Uit 

onderzoek van de Kamer van Koophandel Rotterdam is gebleken, dat een derde van de 

ZZP'ers gebruik wil maken van een vorm van flexibele bedrijfsruimte.  

 

In co-workingspaces tref je een mix van 

koffiehuis, geconcentreerde werkomgevingen en 

vergaderruimten aan. Deze werkomgevingen 

voorzien in een toenemende vraag van 

professionals. Co-workingspaces vormen 

multifunctionele ontmoetingsplekken, waarbij 

interessante combinaties kunnen ontstaan. 

Vernieuwende combinaties creëren een nieuwe 

dynamiek. 

 

 

Budget Werkruimtes: 75% van het totaalbudget 

Per co-workingspace of atelier voor de uitoefening van ambachten geeft de gemeente 

een bijdrage van € 1.000,- per meter frontgevelbreedte van het pand. De gevel moet 

overwegend transparant zijn en blijven, zodat er interactie met de openbare ruimte 

plaatsvindt. 

Van dat bedrag wordt 50% bij inwilliging van de aanvraag verstrekt en 50% na een 

periode van één jaar na opening van de gedeelde werkomgeving of het werkatelier. 
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2.4.2 Pilotwinkels en aanverwante initiatieven 

 

In de creatieve sector is tijdelijke winkelruimte geliefd. Designers, meubelmakers, 

ontwerpers, kunstenaars, etc. zoeken een tijdelijke etalage voor hun producten of willen 

gedurende een korte periode hun 'business' uitproberen. Vaak zijn de reguliere huurprijzen 

te hoog en kunnen deze starters zich die etalage niet permitteren. 

 

2.4.2.a Pop-up stores 

 

Een pop-up store is per definitie tijdelijk. Het doel 

is dat een leegstaand pand tijdelijk gevuld is. 

Positief neveneffect is dat (meestal creatieve)  

ondernemers hun producten bekend kunnen 

maken en de verkoopbaarheid kunnen testen.  

Voor de bezoeker ontstaat een verrassingsele-

ment, waardoor een winkelstraat in zijn geheel 

aantrekkelijker wordt.  

  

2.4.2.b Flitswinkel 

 

Een afgeleide van een pop-up store is een flitswinkel: een permanente winkel van één 

ondernemer, die aan allerlei mensen de gelegenheid biedt om korte tijd (van enkele dagen 

tot maximaal enkele weken) hun producten aan de man te brengen. De winkel is voorzien 

van inventaris (zoals toonbank, kassa en pin-automaat). Hij biedt mensen de gelegenheid 

om zeer laagdrempelig hun ‘business’ te testen.  

Daarnaast voorziet dit concept  het winkelend publiek van een wisselend en dus verrassend 

aanbod. Voorbeelden hiervan zijn Berenstraat 24 en Hutspot (Van Woustraat 4) te 

Amsterdam. 

 

2.4.2.c Winkel op proef 

 

Naast pop-up stores en flitswinkels kunnen ondernemers ook geholpen worden met het 

‘proefdraaien’ in een permanente omgeving. In zo’n ‘winkel op proef’ kan de betrokken 

ondernemer een zetje krijgen bij het opzetten van een permanente winkel. Met het 

financieren van dit ondernemerschap kan een in potentie permanente winkel daarmee de 

kans worden geboden om zich – voor een periode van zes maanden – te bewijzen en wordt 

de ondernemer geholpen bij  de doorgroei naar een eigen zaak.  

 

 

Totaalbudget Pilotwinkels c.a.: € 75.000,- 

 

Per Pop-up Store geeft de gemeente een bijdrage van € 3.000,-. 
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Van die bijdrage wordt 50% bij het inwilligen van de aanvraag verstrekt en 50% 

na een periode van 3 maanden na opening van de pop-up store. 

 

Voor het inrichten van een flitswinkel wordt een bijdrage van € 15.000,- verstrekt.  

Van die bijdrage wordt 50% bij het inwilligen van de aanvraag verstrekt en 50% 

na een periode van 12 maanden na opening van de flitswinkel. 

 

Per ‘winkel op proef’ verstrekt de gemeente een bijdrage van € 6.000,-. 

Van die bijdrage wordt 50% bij het inwilligen  van de aanvraag verstrekt en 

50% na een periode van 6 maanden na opening van de winkel. 

 

 

 

2.4.3 Aankleden/inrichten panden 

 

Het aankleden/inrichten van etalages wordt vaker denigrerend ‘windowdressing’ genoemd; 

het zou alleen een probleem camoufleren, maar dat probleem niet oplossen. Het aankleden 

van etalages draagt echter bij aan de uitstraling en daarmee de leefbaarheid in een 

(winkel)straat. Bovendien blijken winkels die (lijken te) zijn ingericht beter verhuurbaar. 

Voor eventuele toekomstige huurders worden immers de mogelijkheden van een pand 

gevisualiseerd.  

 

Een recente ontwikkeling is het beplakken van etalages met 3D stickers. Met deze 

bestickering lijkt een winkel ingericht en worden de gebruiksmogelijkheden van een pand 

letterlijk in beeld gebracht.   
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Naast het inzichtelijk maken van de gebruiksmogelijkheden van een pand biedt dit 

onderdeel de mogelijkheid om etalages in te laten richten of te laten beplakken door de 

grote publiekstrekkers in de regio, om daarmee aan regio/city-marketing te doen. Hierbij 

moet gedacht worden aan IKEA, IBA, Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, Jaar van de 

Mijnen etc. 

 

In dit onderdeel schuilt ook een zeker afbreukrisico. Daar waar een professioneel ingerichte 

etalage of bestickering een positieve uitstraling heeft, hebben onprofessionele etalages dat 

juist niet. Een etalage die er bijvoorbeeld uitziet als een vrijmarktstalletje, doet in een 

winkelstraat eerder afbreuk aan het totaalbeeld. Daarom wordt bij de indieningsvereisten 

(paragraaf 3.1) de eis gesteld, dat de aanvrager een beeldplan zal moeten indienen. Dat 

beeldplan zal worden beoordeeld op het aspect ‘interactie met de openbare ruimte’. Voor 

etalages die niets toevoegen aan de openbare ruimte wordt geen vergoeding verstrekt. 

 

Voor etalages die de gebruiksmogelijkheden van een pand goed inzichtelijk maken, bij 

voorbeeld door middel van een 3D sticker, wordt bovendien een hoger bedrag verstrekt 

dan voor een ‘eenvoudige’ inrichting van een etalage of beplakking van een etalageruit. 

Deze aankleding/inrichting straalt immers bedrijvigheid uit.  

 

Verder moet het inrichten of bestickeren van etalages een laatste middel zijn. Doel van dit 

beleid is immers het aantrekken en faciliteren van ondernemerschap.  

 

 

Totaalbudget Aankleden/inrichten pand: €10.000,- 

 

Per etalage/inrichting die de gebruiksmogelijkheden van een pand zichtbaar maakt, 

geeft de gemeente een bijdrage van € 50,- per vierkante meter etalageruit (te beste-

den aan inrichting of sticker) 
 

Voor overige etalage/inrichting geeft de gemeente een bijdrage van € 20,- per vier-

kante meter etalageruit (te besteden aan inrichting of sticker) 
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3.  Formele vereisten voor aanvragen 

 

3.1  Indieningsvereisten 
 

• Aanvragen kunnen ingediend worden bij het Bedrijvencontactpunt van de gemeente 

Heerlen: 

 

Bedrijvencontactpunt Gemeente Heerlen 

Postbus 1 

6400 AA HEERLEN 

 

• De aanvraag dient te bevatten: 

a) de gegevens van de aanvrager (NAW); 

b) de persoonlijke gegevens van de ondernemer (NAW); 

c) een beschrijving van de vaardigheden van de ondernemer; 

d) een beschrijving van het type onderneming (rechtspersoonlijkheid); 

e) een beschrijving van de producten en/of diensten die geleverd worden; 

f) een (korte) beschrijving van de marktsector waarbinnen de onderneming actief is; 

g) een investerings-/financieringsoverzicht. 

 

• Voor het indienen van een aanvraag voor het inrichten/aankleden van etalages kan in 

plaats van de punten c tot en met g worden volstaan met een beeld van het plan. 

 

 

3.2  Beoordelen van aanvragen 
 

Aanvragen voor een bijdrage op grond van dit beleid worden beoordeeld door het college 

van burgemeester en wethouders. Initiatieven waarbij een ‘businesscase’ beoordeeld moet 

worden, zullen worden voorgelegd aan het Starterscentrum van de Kamer van Koophandel. 

Deze bevoegdheid kan mogelijk worden gemandateerd. 

 

 

3.3  Besteding bijdrage 
 

Met bovengenoemde bijdragen investeert de gemeente in nieuwe energie, in nieuw 

ondernemerschap en daarmee leefbaarheid in de stad. Die bijdragen dienen uiteraard goed 

te renderen. Hoewel gericht op tijdelijkheid dient een pop-up store uiteraard niet al na al te 

korte tijd (bijvoorbeeld een week) te zijn verdwenen.  

 

Ook moet er voor startende ondernemers een prikkel zijn om door te gaan. Daarom is 

gekozen voor een systematiek, waarbij voor onderdelen een startbudget wordt verstrekt en 

‘volhouders’ een bonus krijgen. 
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Aanvragers zijn in principe vrij om de bijdrage naar eigen inzicht te besteden. Het systeem 

van verstrekking van bijdragen is zodanig ingericht, dat er een ‘opstartbudget’ wordt 

verleend en na een bepaalde periode een ‘eindbedrag’. Door het inbouwen van deze 

duurzaamheidscomponent worden initiatiefnemers aangezet begeleiding te zoeken in hun 

bedrijfsvoering. 

 

Mocht blijken dat een bijdrage ten onrechte is verstrekt, bijvoorbeeld omdat de uitvoering 

niet overeenkomt met de aanvraag, dan kan het college van burgemeesters en wethouders 

een verstrekte bijdrage terugvorderen. 

 

 

  



15 
 

4.  Begrippenlijst 
 

 

Voor de toepassing van deze stimuleringsmaatregel worden de volgende definities 

gehanteerd:  

 

 

Ambacht: Handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen.  

 

Bedrijfspand: gebouw dat bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen. 

 

Creatieve industrie: verzamelnaam voor beroepen en bedrijfstypen die gericht zijn op de 

exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. 

 

Co-workingspace: Werkruimte met gezamenlijke en individuele werkplekken. Een platform 

voor productie, netwerk en innovatie. 

 

Etalage: Een etalage is het voorste gedeelte van een winkel, dat van buitenaf zichtbaar is 

en ook is bedoeld voor de voorbijganger die zich (nog) buiten de winkel bevindt. 

 

Ondernemer: een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met 

een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te 

houden. 

 

 

 


