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1.
Samenvatting
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Samenvatting
Aanleiding

De binnenstad van Roermond heeft te maken met leegstand, verspreid over het centrumgebied. In het centrumgebied
hebben werkzame organisaties signalen opgevangen over het moeizaam functioneren van bedrijven. De continuïteit van
bedrijven in de binnenstad staat onder druk, wat de reden is dat door de Gemeente Roermond, Provincie Limburg,
Citymanagement Roermond, Stichting BIZ binnenstad Roermond en MKB-Limburg het nodige wordt geïnvesteerd in en ten
behoeve van de binnenstad. Het gaat om diverse initiatieven en inspanningen. Het is onvoldoende bekend hoe ondernemers
in de binnenstad functioneren, welke behoeftes en toekomstplannen zij hebben en in hoeverre ondernemers op de hoogte
zijn en gebruik maken van de mogelijke ondersteuningen en regelingen voor ondernemers. In dit kader heeft Right
Marktonderzoek een onderzoek uitgevoerd naar de economische vitaliteit van ondernemers in het centrumgebied van
Roermond.
Voor het kwantitatieve onderzoek zijn 359 ondernemers telefonisch benaderd en voor deelname aan het onderzoek
uitgenodigd. In totaal hebben 187 ondernemers telefonisch dan wel online de vragenlijst ingevuld (responspercentage van
52%). Aanvullend is met 12 ondernemers een kwalitatief diepte-interview op locatie afgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd
van 4 tot 18 februari 2020.
Doelstelling
De doelstelling voor dit onderzoek is tweeledig:
1. enerzijds is de doelstelling van dit onderzoek inzicht te geven in de economische gezondheid van de binnenstad;
2. anderzijds is de doelstelling om inzicht te geven in de bekendheid met en de behoefte aan faciliteiten voor ondernemers.
De invloed van het corona virus
Deze rapportage laat een beeld zien van de financiële staat en toekomstverwachtingen van ondernemingen in de binnenstad
van Roermond zoals dat is gemeten in februari 2020. Dit is dus vòòr de uitbraak van het coronavirus. De mogelijke effecten
van de coronacrisis zijn dus niet meegenomen in deze rapportage.
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Ongeveer 80% van de ondernemers is positief, 20% is pessimistisch
Om te kunnen beoordelen wat de vitaliteit is van de ondernemers in de binnenstad van Roermond, is de verzamelde data
diepgaand geanalyseerd waarbij het resultaat van meerdere vragen met elkaar is gecombineerd. Circa 80% van de
ondernemers is op het moment van het onderzoek tamelijk tevreden over de huidige situatie en kijkt (redelijk)
optimistisch naar de toekomst. Circa 20% van de ondernemers in de binnenstad van Roermond benoemen de huidige
financiële stand van zaken op dit moment problematisch en / of zien de nabije toekomst als pessimistisch. Gesteld kan
worden dat de kans tamelijk groot is dat deze ondernemers binnen 3 tot 5 jaar gaan, of moeten stoppen met hun
onderneming.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn zowel gerelateerd aan de binnenstad van Roermond, maar ook aan ontwikkelingen
op de markt.
1. Er is steeds meer concurrentie door internet (detailhandel).
2. Er zijn steeds minder bezoekers in de stad en hiermee ook minder klanten in de winkels en horecagelegenheden. Dit
komt volgens de ondernemers door:
•

parkeertarieven: de hoge parkeertarieven in de binnenstad weerhouden mogelijke bezoekers ervan om
parkeergarages in de binnenstad te gebruiken, waarbij het aantrekkelijke (veel lagere) dagtarief bij de Outlet juist
bezoekers trekt

•

files met name in het weekend en op (Duitse) feestdagen: bezoekers van Designer Outlet Roermond zorgen in het
weekend en (Duitse) feestdagen (vrije dagen) voor files en veroorzaken hiermee een slechte bereikbaarheid van
de binnenstad

•

leegstand: dit zorgt ervoor dat de binnenstad er minder aantrekkelijk uitziet dan voorheen, wat veroorzaakt dat
Roermond minder bezoekers trekt.
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Een mooie binnenstad, maar qua winkelgebied onvoldoende aantrekkelijk voor bezoekers
De ondernemers beschrijven de binnenstad in het algemeen positief: een mooi, uniek en historisch centrum met mooie
panden en pleinen, dichtbij het water. Echter, gevraagd naar de aantrekkelijkheid van het winkelgebied krijgt de binnenstad
slechts het gemiddelde rapportcijfer 6,2. Dit omdat de ondernemers bij het beoordelen van het winkelgebied de huidige
leegstand en terugloop in het aantal bezoekers meewegen. Het centrum is mooi, maar maakt door leegstand en weinig
bezoekers een lege en ongezellige indruk.
Designer Outlet Roermond is volgens de ondernemers een groot succes voor de winkels die in de Outlet zijn gevestigd. De
ondernemers hebben het gevoel dat de binnenstad van Roermond er niet of nauwelijks van profiteert. De Outlet zorgt
volgens sommige ondernemers zelfs voor een vermindering van het aantal bezoekers aan de binnenstad: enerzijds door de
lage parkeertarieven bij de Outlet, anderzijds door files veroorzaakt door bezoekers aan de Outlet.
De ondernemers zien mogelijke oplossingen om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te verbeteren
Desgevraagd zien de ondernemers wel degelijk kansen en mogelijkheden om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken.
De binnenstad van Roermond is mooi, ligt dichtbij het water en heeft op loopafstand een Outlet waar zo’n 8 miljoen
bezoekers per jaar komen. Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te verbeteren, zijn de volgende aanbevelingen
gedaan:
1. Zoek de verbinding met Designer Outlet Roermond
De ondernemers willen dat de gemeente en organisaties die zich sterk maken voor de winkeliers in de binnenstad, meer
verbinding zoeken met Designer Outlet Roermond. Dit om in samenwerking ervoor te zorgen dat meer Outlet bezoekers

ook de binnenstad bezoeken. Wanneer het lukt om een klein percentage van de jaarlijkse 8 miljoen bezoekers van de
Outlet naar het centrum te krijgen, moet dit tot aanmerkelijk meer bezoekers aan de binnenstad van Roermond kunnen
resulteren.
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2. Los belemmeringen rondom parkeren op
a) Maak parkeren in de binnenstad aantrekkelijker door de parkeertarieven van parkeermogelijkheden bij de Outlet
(€ 3,- per dag) en bij de binnenstad (minimaal € 1,30 per uur) op een gelijk niveau te brengen.
b) Creëer ten Zuiden van de binnenstad een goedkoop of gratis P&R terrein (transferium) van waaruit pendelbussen
bezoekers naar de binnenstad brengen.
3. Moderniseer en vernieuw je eigen winkel / horecagelegenheid
Als winkels en horecagelegenheden er modern, fris en mooi uitzien, wordt de binnenstad voor bezoekers aantrekkelijker.
Dat is een verantwoordelijkheid van iedere individuele ondernemer.
4. Organiseer meer kleinschalige evenementen
Het aantal bezoekers aan de binnenstad zal toenemen als er in de binnenstad meer kleinschalige evenementen en
activiteiten worden georganiseerd, die de binnenstad verlevendigen en gezelliger maken.
5. Deel de binnenstad van Roermond opnieuw in, verklein het winkelgebied
Deel het huidige, (te) grote en versnipperde winkelgebied opnieuw in en cluster winkels dichter bij elkaar.
6. Creëer een uniek, divers en onderscheidend winkelaanbod
Maak het aanbod aantrekkelijker en hiermee Roermond meer onderscheidend door een combinatie te creëren van
enerzijds bekende ketens en anderzijds (kleinere) unieke speciaalzaken.
7. Maak de Roerkade autovrij
De Roerkade is aantrekkelijk omdat deze een pittoreske en historische indruk maakt. Maak de Roerkade autovrij zodat dit
deel meer tot bloei kan komen en een nog aantrekkelijker wandel- en fietsgebied wordt.
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2.
Onderzoeksresultaat
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2.1

Huidige financiële positie

Iets meer dan de helft beoordeelt de financiële positie goed, iets minder dan een tiende slecht
Aan de ondernemers is gevraagd hoe zij hun huidige financiële positie beoordelen. Iets meer dan de helft (51%) van de ondernemers in de binnenstad beoordeelt de huidige
financiële positie van de onderneming als goed, iets meer dan een derde (36%) als niet slecht, maar ook niet goed. Bijna een tiende (9%) van de ondernemers heeft aangegeven

de huidige financiële positie als slecht te beoordelen.
weet ik niet

Ondernemers met slechte financiële positie.

•

Van de ondernemers die de huidige financiële positie

Ondernemers met goede financiële positie.
goed

slecht

•

als slecht beoordelen, heeft 65% aangegeven dat de

goed beoordelen, heeft 75% aangegeven dat de oorzaak

oorzaak hiervan een combinatie is van lagere omzet

9%

en hogere kosten.

•

hiervan een combinatie is van hogere omzet en lagere

4%

kosten.

•

Bijna de helft hiervan geeft aan de komende 3 á 5 jaar

te gaan stoppen.

•

Van de ondernemers die de huidige financiële positie als

Circa 40% van deze ondernemers geeft aan dat het aantal

klanten is toegenomen.

Bij ongeveer twee derde van deze ondernemers is het

51%

aantal klanten (sterk) afgenomen.

36%

niet slecht,
niet goed
Hoe beoordeelt u de huidige financiële positie van uw
bedrijf? Is deze slecht of goed?
basis = alle respondenten (n=187)
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2.1.1

Ontwikkeling van het aantal klanten

Bij meer dan een derde van de ondernemingen is het aantal klanten (sterk)

50%

afgenomen

45%

Ruim een derde van de ondernemers geeft aan dat het aantal klanten in de

40%

afgelopen drie jaar (sterk) is afgenomen (38%), terwijl 30% aan geeft dat het aantal
klanten juist (sterk) is toegenomen.

•

Bij ondernemers uit kern A is het aantal klanten significant meer afgenomen
dan bij ondernemers uit kern B (zie toelichting op pagina 43).

35%

28%

30%

28%

26%

25%
20%
15%
10%

10%
4%

5%

4%

0%
sterk
afgenomen

afgenomen

ongeveer
gelijk
gebleven

toegenomen

sterk
wil ik niet
toegenomen zeggen / weet
ik niet

Hoe heeft het aantal klanten van uw onderneming zich in
de afgelopen drie jaar ontwikkeld?
basis = alle respondenten (n=187)
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Oorzaken van afname aantal klanten
Hieronder zijn de belangrijkste redenen van het afnemen van het aantal klanten weergegeven (in volgorde van meest genoemd naar minst genoemd).

1. Concurrentie door internet (met name detailhandel).
2. Minder passanten / bezoekers in de stad en daarbij in de onderneming, door:
•

parkeertarieven: de hoge parkeertarieven in de binnenstad weerhouden mogelijke bezoekers ervan om parkeergarages in de binnenstad te gebruiken, waarbij het
aantrekkelijke (veel lagere) dagtarief bij de Outlet juist bezoekers trekt

•

files met name in het weekend en op Duitse feestdagen: bezoekers van Designer Outlet Roermond zorgen in het weekend en op Duitse feestdagen (vrije dagen) voor
files en veroorzaken hiermee een slechte bereikbaarheid van de binnenstad

•

leegstand: dit zorgt ervoor dat de binnenstad er minder aantrekkelijk uitziet dan voorheen, waardoor Roermond minder bezoekers trekt.

“Voor mijn kledingwinkel is online shoppen de grootste bedreiging. Ik kan niet concurreren met de grote webshops en moet het hebben van vaste klanten.”
“Internet is een grote concurrent. Onze producten kun je namelijk online veelal goedkoper kopen. We moeten het deels hebben van toevallige passanten. Maar er zijn steeds minder
bezoekers omdat de binnenstad slecht bereikbaar is en er door leegstand ongezellig uitziet.”
“Vanwege internet en vanwege leegstand van de binnenstad.”
“De parkeertarieven zijn veel te hoog. De klanten gaan veel op internet bestellen omdat ze dan niet hoeven te parkeren.”

“De aantrekkelijkheid van het centrum is verminderd, dit vooral door de leegstand.”
“Tijdens Duitse feestdagen is het heel rustig in mijn winkel. Eventuele bezoekers van de binnenstad worden afgeschrikt door lange files.”
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Oorzaken van toename aantal klanten
Aan de ondernemers die hebben aangegeven dat het aantal klanten de afgelopen drie jaar gelijk is gebleven of is toegenomen is gevraagd naar de reden hiervan.
Hieronder zijn de belangrijkste redenen weergegeven in volgorde van meest naar minst genoemd.
1. Ondernemers zijn zich gaan specialiseren in het aanbieden van een specifieke range aan producten (in plaats van een breed assortiment).
2. Ondernemers zijn zich heel bewust qua aanbod meer gaan onderscheiden van concurrenten; niet na-apen maar iets unieks bieden.
3. Het interieur is (regelmatig) gemoderniseerd en geactualiseerd om klanten te blijven verrassen.
4. Er worden kleinschalige evenementen in winkels gehouden, bijvoorbeeld een proeverij of een presentatie van nieuwe merken en producten. Middels deze kleinschalige
evenementen proberen ondernemers een relatie met klanten op te bouwen en de kans op wederkerend bezoek te vergroten.
5. Het assortiment wordt aangepast op wensen en de behoefte van vaste, vaak wederkerende, klanten.
6. Klanten worden ‘verwend’, meer in ‘de watten gelegd’. Ondernemers geven (vaste) klanten meer aandacht middels een persoonlijk gesprek of een kop koffie in de winkel.
Ook op die manier wordt geprobeerd een positievere klantbeleving te creëren, waarbij ondernemers hopen dat klanten terugkeren.
7. Men is gaan verhuizen naar een betere, meer aantrekkelijke locatie in de binnenstad met meer passanten.
“Wij hadden altijd een breed assortiment aan sportartikelen. Maar we kunnen niet meer concurreren met grote sportzaken. Dus zijn we ons gaan specialiseren.”

“Onderscheiden van de rest is van essentieel belang. Niet hetzelfde bieden wat anderen ook al bieden.”
“Een kleinschalig evenement in of voor de winkel levert veel meer op dan een advertentie of iets dergelijks.”
“Na jaren in deze business weet ik wat bepaalde vaste klanten willen. Daar ben ik mijn assortiment steeds meer op gaan afstemmen.”
“Wat heeft gewerkt is dat wij iedereen die onze winkel bezoekt meer persoonlijke aandacht geven. Er is een zithoek en we bieden iedereen iets te drinken aan.”
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2.1.2

Huurprijs

45% beoordeelt de huur als goed, 45% als te hoog
Driekwart van de ondernemers huurt het pand waarin zij zijn gevestigd, een kwart heeft het pand in eigendom. Aan de ondernemers die het pand huren is gevraagd hoe zij de
huurprijs beoordelen. Van de huurders is 45% van mening dat de huur te hoog is en is nog eens 45% is van mening dat de hoogte van de huur goed is.

te hoog in relatie
tot de locatie

te hoog t.o.v. het
gebodene
22%
23%

10%

wil ik niet
zeggen

45%

goed

Hoe beoordeelt u uw huurprijs? Is dat te hoog t.o.v. het
gebodene, te hoog in relatie tot de locatie of goed?
basis = alle respondenten die een pand huren (n=140)
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2.1.3

Toekomstverwachtingen

Ruim de helft is optimistisch, ongeveer een vijfde verwacht moeilijke tijden
Ongeveer een vijfde van de ondernemers ziet de toekomst van de eigen onderneming pessimistisch
in. Vooral ondernemers die hebben aangegeven dat het aantal klanten de afgelopen drie jaar is
afgenomen zien de toekomst onzeker of somber in. De ondernemers die hebben aangegeven dat het
aantal klanten is gestabiliseerd of is toegenomen, omschrijven de toekomst van hun onderneming in
het algemeen een stuk rooskleuriger.
“Ik denk dat we binnen nu en twee jaar helaas moeten gaan sluiten.”

80%
70%

60%
50%
40%

“De toekomst is heel onzeker. Zoals het nu gaat redden we het niet. Als het goed is gaan we eind dit jaar

30%

verhuizen, en anders stoppen we ermee.”

20%

“Ik zie de toekomst positief. Ik weet zeker dat ik de komende jaren blijf bestaan.”
“We groeien nog steeds, dus de kans is erg groot dat we er over drie jaar nog zijn.”

•

Ondernemers die pessimistisch zijn over de toekomst van het bedrijf, geven hiervoor
voornamelijk als reden het teruglopen van klanten door hoge parkeertarieven en de ongezellige
binnenstad, het dalen van de omzet en (te) hoge kosten aan het pand (huur etc.).

•

Ondernemers die optimistisch zijn over de toekomst geven aan vertrouwen te hebben in de
toekomst en een stabiel of toenemend aantal klanten te hebben.

52%

26%
19%

10%

3%

0%
pessimistisch

gelijkblijvend

optimistisch

wil ik niet
zeggen

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf, is dat pessimistisch,
gelijkblijvend of optimistisch?
basis = alle respondenten (n=187)
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Ongeveer twee vijfde gaat consolideren en één vijfde stopt of verhuist
Los van positieve of negatieve toekomstverwachtingen wil 41% van de ondernemers consolideren,
oftewel doorgaan op de huidige wijze, gaat 21% investeren in vernieuwing en innovatie en denkt nog
eens 20% te gaan stoppen of te gaan verhuizen.

De groep ondernemers die denkt te gaan stoppen doen dit met name omdat het slecht gaat (minder
klanten), in verband met leeftijd of omdat het ‘genoeg is’. Het gaat veelal om ondernemers die al lang
ondernemer zijn. Of de winkel wordt verkocht of (bijvoorbeeld) door kinderen wordt overgenomen, is
veelal nog onzeker.
“Ik wil graag consolideren. Ik ga nog een jaar of 8 door en dan vind ik het goed. De kans dat ik er nog zit hier
over 3 – 5 jaar is heel groot, ik heb een vast publiek en zing het wel uit.”
“Ja het is genoeg geweest. We hebben ook de leeftijd om er zo langzamerhand mee te stoppen.”
“Het plan was altijd dat één van mijn kinderen de zaak zou voortzetten. Maar gezien de huidige financiële
situatie weet ik niet of dat werkelijk gaat gebeuren.”

consolideren, ofwel u gaat op
de huidige wijze door

41%
21%

vernieuwen / innoveren
stoppen, u gaat het bedrijf
verkopen

13%

verhuizen naar een andere
locatie in de binnenstad

3%

verhuizen naar een locatie
buiten Roermond

2%

verhuizen naar een andere
locatie in Roermond

2%
8%

overig

10%

weet ik niet
0%

20%

40%

Als u naar de toekomst kijkt, ongeveer de
komende 3 á 5 jaar, welke situatie is dan het
meest waarschijnlijk? Het bedrijf gaat:
basis = alle respondenten (n=187)
15
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2.1.4

Vitaliteit

Ongeveer 80% van de ondernemers staat er goed voor; 20% is pessimistisch
Op basis van de vragen die over de financiële situatie van de ondernemers zijn gesteld kan worden geconcludeerd dat ongeveer 80% van de ondernemers in de binnenstad van
Roermond er goed voor staat en de toekomst optimistisch tegemoet ziet; deze groep kan worden gezien als economisch vitaal. Circa 20% van de ondernemers in de binnenstad
van Roermond zien hun huidige financiële stand van zaken op dit moment als problematisch en / of omschrijven de nabije toekomst als pessimistisch. Het risico bestaat dat
deze ondernemers binnen 3 tot 5 jaar gaan / moeten stoppen met hun onderneming; deze 20% kan worden gezien als ‘niet vitaal’.
Toelichtingen van ondernemers die er financieel gezien met hun onderneming goed voor staan:
“We hebben een behoorlijke vaste klantenkring, dus we kunnen de omzet gewoon handhaven.”
“Wij zijn momenteel gezonde bedrijf en wij verwachten geen rare dingen in de toekomst.”
“Ik ga de winkel verbouwen, dat levert meer perspectief. En ik ben van nature positief ingesteld.”
“Ik onderscheid me van anderen, ik bied een specialisatie en service aan. Ik denk dat de vraag van de toekomst specialisatie en service is.”
“We hebben het idee dat we op de juiste koers zitten, we blijven inspelen op de markt, blijven innoveren.”
“Onze groei is elk jaar enorm ten opzichte van het vorige jaar. Dat er weinig winkels zijn in onze branche helpt zeker mee.”
Toelichtingen van ondernemers die er financieel gezien slecht voor staan en / of de toekomst pessimistisch zien:
“Ik zie minder passanten, heb minder bezoekers in de winkel en het aantal klanten neemt ook steeds verder af.”

“Je merkt het aan alles. Het gaat gewoon niet goed. Minder mensen op straat, minder klanten in de winkel.”
“Het kan niet meer. Ik ben alleen maar aan het werken en verdien ondertussen geen cent.”
“Als ik ga stoppen, dan is dat wegens de te hoge huur ten opzichte van andere zaken. Er is hier in de straat geen doorloop en alles wordt duurder.”
“Ik zie mijn toekomst als ondernemer negatief. Er zijn teveel ondernemers binnen dezelfde branche in de binnenstad.”
“Omdat de omzet al jaren gelijk blijft en er verandert niets in de stad. Er gaan alleen maar meer winkels dicht.”

16
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2.2

Beeld en aantrekkelijkheid Roermond

Een mooie, historische stad met veel leegstand
Met de ondernemers in de binnenstad van Roermond is hun beeld van de binnenstad
besproken en is gevraagd in welke mate zij de binnenstad van Roermond als winkelgebied
aantrekkelijk ervaren.
De binnenstad van Roermond is historisch, mooi, divers, dicht bij het water en is door
deze kenmerken een aantrekkelijke stad om te zien. Daar staat echter tegenover dat de
binnenstad van Roermond door leegstand en (te) weinig bezoekers als saai en sfeerloos is

50%
45%

35%

6,2

30%

31%
27%

25%

omschreven en hierdoor geen aantrekkelijk winkelgebied (meer) is. Dit verklaart ook het

20%

gemiddelde rapportcijfer van slechts een 6,2.

15%

“Het is een prachtige en historische stad met veel potentieel. Maar het ziet er door de leegstand

10%

erg doods uit. Het maakt geen gezellige indruk.”

5%

“De mooie kathedraal, de Stenenbrug, dat zijn allemaal pareltjes. Maar door de lege panden

0%

zien sommige winkelgebieden er onaantrekkelijk en saai uit.”

Gemiddeld
cijfer

40%

16%

1%

2%

2%

1

2

3

15%

5%
2%
4

5
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7

8

0%

9
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“Na Maastricht vind ik Roermond ‘de’ stad van Limburg. Er is alleen een groot probleem: de
leegstand in de binnenstad.”

•
•

Een kwart van de ondernemers (26%) geeft een onvoldoende (een 5 of lager).
Ondernemers in het gebied Roermond West vinden het winkelgebied in de binnenstad
het meest aantrekkelijk (6,5), ondernemers in Poort van Roermond het minst (5,7).

•

Welk rapportcijfer geeft u voor de aantrekkelijkheid van het
winkelgebied in de binnenstad van Roermond?
basis = alle respondenten (n=187)

Ondernemers uit kern B geven significant vaker aan dan ondernemers uit kern A dat de
stad een mooie uitstraling heeft en de straten mooi zijn versierd.
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2.2.1

Aantrekkelijkheid binnenstad

Aan alle ondernemers (n=187) is op een vijfpuntsschaal gevraagd om de binnenstad op enkele thema’s en aspecten te beoordelen die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid.
De gemiddelde tevredenheid per aspect is naast de stoplichtgrafiek weergegeven in cirkels.
Thema: inrichting

•
•

de aanwezigheid van groen (n=187)

3,1

andere inrichtingselementen, zoals
bankjes en kunstwerken (n=185)

3,3

de mate waarin de binnenstad
schoon is (n=187)

3,6

Als het gaat om de inrichting van de binnenstad is 70% van de ondernemers (zeer) tevreden over de mate waarin de binnenstad schoon is.
Het minst tevreden is men over de aanwezigheid van groen (betreffende het thema inrichting). In dit kader hebben ondernemers aangegeven dat de binnenstad onder
andere een stadspark mist. Positief zijn de ondernemers over initiatieven zoals de verbouwing van het Munsterplein, waar meer groen is toegevoegd.

zeer ontevreden
Ondernemersonderzoek binnenstad Roermond | 14 mei 2020

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

gemiddelde score (vijfpuntsschaal)
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Thema: parkeren en loopstromen
de parkeertarieven in en rondom
de binnenstad (n=181

25%

de parkeermogelijkheden in en rondom
de binnenstad (n=187)

21%

de bereikbaarheid van de binnenstad
(wat betreft de verkeersstructuur)
(n=187)

10%

20%

30%

28%

2,5

28%

2,7

19%

35%

24%
40%

50%

60%

2,4

23%

15%

41%

8%
0%

19%

35%

11%

de loopstromen in uw straat (n=187)

•
•

31%

2,8

32%
70%

80%

90%

100%

De grootste ontevredenheid onder ondernemers (betreft het beoordelen van verschillende aspecten), heeft te maken met het parkeren en de bereikbaarheid.
Ruim de helft van de ondernemers is (zeer) ontevreden over de parkeertarieven (56%). Zoals ook in andere paragrafen is beschreven, zijn de ondernemers van mening dat de
parkeertarieven in de binnenstad (te) hoog zijn en ervaren zij oneerlijke concurrentie door het veel aantrekkelijke (lagere) parkeertarief bij Designer Outlet Roermond.

•

De loopstromen worden wisselend beoordeeld. Ondernemers die hier ontevreden over zijn (43%), hebben met name aangegeven dat de ontevredenheid hierover wordt

veroorzaakt door het uitblijven van een grote toestroom van bezoekers vanuit de Outlet.

zeer ontevreden
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ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

gemiddelde score (vijfpuntsschaal)
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Thema: samenwerking

de wisselwerking met het
Designer Outlet Roermond (n=179)
de samenwerking tussen
de ondernemers (n=183)

16%

5%

0%

•

35%

29%

22%

10%

20%

37%

30%

40%

50%

2,6

18%

3,0

34%

60%

70%

80%

90%

100%

Over de wisselwerking met het Designer Outlet Roermond is 51% van de ondernemers (zeer) ontevreden. De ondernemers hebben benoemd het gevoel te hebben dat er
nauwelijks wordt samengewerkt. Dit met name omdat er vanuit Designer Outlet Roermond geen belang is in samenwerking met de ondernemers in de binnenstad, immers
de Outlet wil bezoekers met name in hun eigen winkelgebied houden (Zie paragraaf 2.3.)

•
•

Er ligt ruimte voor verbetering als het gaat om de samenwerking tussen ondernemers. Er wordt (te) weinig samengewerkt, maar de ondernemers hebben wel sociaal contact.

De mate waarin ondernemers contact hebben met andere ondernemers verschilt enorm. Enkele ondernemers nemen deel aan ondernemingsverenigingen en organiseren
bijvoorbeeld in samenwerking met ondernemers in een straat kleinschalige evenementen of activiteiten.

•

Genoemd is dat met name zelfstandige ondernemers en franchisenemers contact met elkaar zoeken en dat bijvoorbeeld filiaalleiders van ketens dit in veel mindere mate
doen. De ondernemers denken dat dit komt omdat zelfstandige ondernemers en franchisenemers veel meer betrokken zijn bij de stad en hun mede-ondernemers.

zeer ontevreden
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ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

gemiddelde score (vijfpuntsschaal)
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Thema: evenementen en veiligheid

•
•
•

het aantal evenementen dat
georganiseerd wordt (n=186)

3,7

het veiligheidsgevoel
(n=186)

3,8

Ruim driekwart van de ondernemers is (zeer) tevreden over het veiligheidsgevoel in de binnenstad.
Ondernemers uit kern B zijn significant vaker ontevreden over het veiligheidsgevoel dan ondernemers uit kern A.
Over het aantal evenementen dat wordt georganiseerd is bijna driekwart tevreden (71%). Ondernemers hebben benoemd dat er voldoende ‘grote’ evenementen worden
georganiseerd (zoals carnaval, het bevrijdingsfestival en The Passion), maar te weinig ‘kleine’ activiteiten en evenementen.

zeer ontevreden
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ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

gemiddelde score (vijfpuntsschaal)
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2.2.2

Aantrekkelijke locaties

Een aantrekkelijke locatie is een locatie met voldoende passanten en parkeergelegenheden
De sterkste (mooiste) punten van de binnenstad zijn de pleinen, zoals het recent opgeknapte Munsterplein en de Markt, de grote en indrukwekkende kathedraal, het gebied bij
de Stenenbrug (Roerkade) en het brede aanbod aan horeca gevestigd op diverse plekken in de binnenstad. Dit zijn volgens de 12 geïnterviewde ondernemers aantrekkelijke
locaties.
Vooral ondernemers die van mening zijn dat zij in een drukker deel van de binnenstad zijn gevestigd (met voldoende passanten / potentiele klanten) zijn tevreden over hun
eigen locatie. Ook ondernemers die dichtbij hun locatie over voldoende en betaalbare parkeergelegenheden beschikken beoordelen hun locatie positiever dan de andere
ondernemers.
“Ik zit op een goede plek hier aan de Steenweg. Er is genoeg aanloop en dat maakt een plek aantrekkelijk.”
“Ik zit hier in een dode hoek, er zijn nauwelijks passanten. Geen goede plek. Ik moet het hebben van vaste klanten die mij kennen en gelukkig steeds terugkomen.”
“Wij overwegen om te gaan verhuizen. De huidige plek is veel te rustig.”
Welke locaties zijn aantrekkelijk en welke niet
Op een kaartje van de binnenstad hebben de geïnterviewde ondernemers aangegeven welke delen van de binnenstad aantrekkelijk zijn en welke juist niet.
Varkensmarkt, Steenweg en Sint Christoffelstraat

De straat Varkensmarkt, die via de Steenweg en het Munsterplein overgaat in de Sint Christoffelstraat, is als het duurste (qua huur), belangrijkste (A-locatie) en bekendste
winkelgebied van Roermond omschreven. De ondernemers denken dat de kans op succes in dit winkelgebied groter is dan in andere delen van de binnenstad. Tegelijkertijd
hebben de ondernemers ook zorgen over dit winkelgebied geuit: de huren zijn er te hoog, en er is steeds meer leegstand zichtbaar.
“Enerzijds wil je daar met je winkel zitten, anderzijds niet want het wordt er steeds leger en ongezelliger.”
“We hebben overwogen ons daar te lokaliseren, maar dat was door de huurprijs echt onmogelijk.”
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Hamstraat
De Hamstraat is volgens de ondernemers een voorbeeld van een winkelstraat die is vervallen en waar leegstand heel zichtbaar is.
“Er is al het één en ander aan de Hamstraat veranderd en verbeterd, maar de leegstand is er schrijnend. Daar zou ik niet met mijn winkel willen zitten.”
“Dat is een deel van het centrum dat langzamerhand in een dode en onaantrekkelijke hoek is veranderd. Zeker als je vanaf de Outlet komt, dan loop je niet helemaal naar de Hamstraat.”
Roerkade
De Roerkade is volgens de ondernemers een aantrekkelijk stukje van Roermond. Het gebied maakt een pittoreske en historische indruk, versterkt door monumentale panden. Het is
echter maar een klein gebied, waar vooral voor horeca zit. En omdat op de Roerkade autoverkeer wordt toegelaten, komt het niet geheel ‘tot bloei’.
“Dat zou echt de parel van Roermond kunnen zijn. Maar dat is het niet omdat er nog steeds autoverkeer is.”
“De smalle stoep is volgebouwd met terrassen waar fietsers en auto’s langsrijden. Een bezoeker die naar de kade wil moet het verkeer trotseren. Maak er een mooi en breed wandelgebied van.”
Munsterplein
Het Munsterplein is recent opgeknapt, volgens de ondernemers een zeer geslaagd project. Door de verbouwing is het als locatie voor zowel detailhandelaren als horeca veel
aantrekkelijker geworden. De ondernemers hopen dat ook het voormalige V&D pand aan het Munsterplein snel wordt verbouwd. De ondernemers hebben via de media vernomen
dat er plannen zijn om dit gebouw op te knapper en in kleine units in te delen.
“De renovatie van het Munsterplein is een voorbeeld van hoe het moet. Het ziet er veel beter uit, zoiets maakt de stad aantrekkelijker.”
“Ik kan me voorstellen dat als het lelijke V&D pand wordt opgeknapt en wordt opgedeeld in kleinere winkelunits, dat een aantrekkelijke plek is om je te vestigen.”
“Het V&D gebouw is een betonnen bunker. Dat ontsiert het mooie plein.”
Neerstraat
De Neerstraat is omschreven als een aantrekkelijke straat. De winkelstraat is aantrekkelijk omdat er weinig leegstand is, omdat er parkeerplaatsen zijn en omdat er met name kleine
en minder bekende winkels van veelal zelfstandige ondernemers zijn gevestigd.
“De Neerstraat is verreweg de leukste straat van Roermond.”
“In de Neerstraat vind je een enorme diversiteit aan winkels, parkeerplaatsen en weinig leegstand. Dat is een goede plek.”
“Dat is geen straat zoals alle andere straten met vooral bekende ketens en discount winkels. Een leuke winkelstraat.”
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2.3

Designer Outlet Roermond

Designer Outlet Roermond is een succes en heeft Roermond op de kaart gezet
Met de ondernemers die hebben deelgenomen aan een diepte-interview is de samenwerking en wisselwerking met Designer Outlet Roermond (ook ‘Outlet’ genoemd)
besproken. Wat betreft de ondernemers heeft de Outlet de stad Roermond op de kaart gezet. Er komen jaarlijks circa 8 miljoen(!) bezoekers waaronder Nederlanders, Belgen en
Duitsers maar ook bezoekers uit landen als China, Indonesië, Rusland, het Midden-Oosten en Japan; bezoekers die anders nooit in de buurt van Roermond zouden zijn
gekomen. Designer Outlet Roermond is volgens de ondernemers dan ook een ‘groot succes’ voor de winkels die in de Outlet zijn gevestigd.
“Het is een imago verbeteraar voor de stad Roermond. Mensen die nog nooit van Roermond hebben gehoord, kennen de stad nu wel.”
“Je kunt niet tegenspreken dat het Roermond op de kaart heeft gezet. Het is ongelofelijk, er komen bezoekers vanuit de hele wereld.”
“Mijn beeld is dat het heel goed gaat met de ondernemers in de Outlet.”
De binnenstad profiteert nauwelijks van Designer Outlet Roermond
Als de ondernemers wordt gevraagd waar zij met betrekking tot Designer Outlet Roermond ontevreden over zijn, noemen zij met name het uitblijven van meer bezoekers aan
de binnenstad. Designer Outlet Roermond is een succes, maar de ondernemers hebben aangegeven dat de binnenstad van Roermond er niet of nauwelijks van profiteert. De
miljoenen bezoekers die Designer Outlet Roermond jaarlijks heeft blijven ‘aan de overkant’, slechts enkelen nemen volgens de ondernemers de moeite om via de tunnel onder
de N280 de binnenstad van Roermond te bezoeken. Een meerderheid van de geïnterviewde ondernemers is hierin behoorlijk teleurgesteld. Na het openen van de Outlet waren
de verwachtingen hooggespannen.
“Ja, het is succesvol, maar alleen voor de ondernemers op de Outlet. Ik merk er als ondernemer helaas niets van.”
“Wij profiteren er niet van. Dat is een behoorlijke teleurstelling want het is ons destijds door iedereen die erbij betrokken was heel anders voorgespiegeld.”
“De gemeente en investeerders beloofden gouden tijden voor alle ondernemers in de binnenstad. Maar daar is niets van terecht gekomen, de bezoekers komen niet naar de binnenstad.”
“Het is een beetje zoals de Efteling: iedereen kent de Efteling maar niemand komt in Kaatsheuvel. Zo is het ook met Roermond en de Outlet.”
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De bezoekers van Designer Outlet Roermond hebben geen reden om de binnenstad te bezoeken
Gevraagd is wat volgens de ondernemers uit de binnenstad de oorzaken zijn waarom bezoekers van Designer Outlet Roermond de binnenstad niet bezoeken. Er zijn volgens de
ondernemers verschillende redenen voor:
• De bezoekers van Designer Outlet Roermond hebben geen reden om de binnenstad te bezoeken. Er zijn in de Outlet meer dan 180 winkels die dagelijks tot 20.00 uur
geopend zijn, er is horeca en ook vermaak (muziek, voorstellingen etc.). Volgens de ondernemers kunnen de bezoekers zich er de hele dag vermaken.
• Genoemd is dat Designer Outlet Roermond geen belang heeft in samenwerking met de ondernemers in de binnenstad, immers de Outlet wil bezoekers met name in hun
eigen winkelgebied houden. Hierdoor wordt er slechts sporadisch samengewerkt. Er wordt in de Outlet nauwelijks promotie gemaakt voor een bezoek aan de binnenstad.
• De binnenstad van Roermond en de Outlet worden gescheiden door de N280. Ondanks de geringe afstand zie je de binnenstad nauwelijks. Er is een tunnel die de Outlet en

de binnenstad verbindt, maar die is volgens de ondernemers te ver van de in- en uitgang van de Outlet en daardoor onzichtbaar en moeilijk te vinden.
“De shoppers hebben alles daar. Winkels, restaurants, muziek op een pleintje. Waarom zouden ze de binnenstad bezoeken?”
“Op papier is er sprake van samenwerking tussen de Outlet en ons als ondernemers. Maar in praktijk komt er niets van terecht. De Outlet is alleen gericht op de eigen omzetcijfers.”
“Het is eigenlijk heel vreemd, de twee winkelgebieden liggen op nog geen 150 meter uit elkaar. Maar door de hoge gebouwen van de Outlet en de N280 zie je niets van Roermond. Ik denk
dat een meerderheid van de bezoekers geen idee heeft dat de binnenstad van Roermond heel dichtbij is.”
“Bij de uitgang van de Outlet staat een tekst die verwijst naar de binnenstad van Roermond. Maar er wordt niet vermeld wat er zo mooi of bijzonder is aan Roermond.”

“De tunnel is prima, maar is moeilijk te vinden. Het ontbreekt aan opvallende bewegwijzering naar de tunnel.”
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Designer Outlet Roermond hanteert lage parkeertarieven en zorgt voor files
Met de ondernemers is besproken of er, behalve het uitblijven van meer bezoekers, andere zaken zijn waarover zij met betrekking tot Designer Outlet Roermond ontevreden
zijn. Er is met name ontevredenheid geuit omtrent de slechte bereikbaarheid van de binnenstad (veroorzaakt door de Outlet) en ‘oneerlijke’ parkeertarieven. Hieronder zijn
beide punten uitgewerkt.
• Parkeren is bij het Outlet aanzienlijk goedkoper (€ 3,- per dag) dan in parkeergarages in de binnenstad (minimaal € 1,30 per uur). De ondernemers ervaren dit als oneerlijke
concurrentie en hebben het gevoel hierdoor klanten te verliezen. Bezoekers van Roermond kiezen door de parkeertarieven voor een goedkope parkeerplek dichtbij de Outlet
en in mindere mate voor één van de parkeergarages in de binnenstad.
“De parkeertarieven zorgen voor oneerlijke concurrentie. Weer een reden om direct naar de Outlet te gaan en niet nabij de binnenstad te parkeren.”

“Je kunt daar de hele dag parkeren voor € 3,-. Het is logisch dat een meerderheid dat doet en daar vervolgens ook blijft.”
• Tijdens weekenden en specifiek tijdens Duitse feestdagen (als Duitsers een vrije dag hebben) zijn er lange files in en rondom Roermond. Volgens de ondernemers veroorzaakt
dit dat eventuele bezoekers van de binnenstad worden afgeschrikt en op deze dagen de wegen in en rondom Roermond mijden. Er zijn en worden aanpassingen in de
infrastructuur gemaakt, maar die zijn volgens de ondernemers alleen in het voordeel van Designer Outlet Roermond. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen aan de N280 en
de singel die is veranderd in een eenrichtingsweg richting Designer Outlet Roermond.
“Op zaterdag of op een Duitse feestdag hebben we nauwelijks klanten. De files schrikken mogelijke klanten af. Alleen bezoekers die de Outlet willen bezoeken gaan in de file staan.”

“Alle veranderingen, zoals aan de singel en de N280 staan in het teken van een betere bereikbaarheid van Designer Outlet Roermond.”
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2.4

Instanties en initiatieven

De instanties en initiatieven zijn bekend
Een grote meerderheid van de ondernemers is bekend met de instanties en initiatieven ten behoeve van de binnenstad van Roermond. Meer dan 90% kent Stichting BIZ en
Citymanagement Roermond. MKB Limburg is iets minder bekend (79%).

ken ik niet

ken ik niet

ken ik niet

5%

8%

21%

Citymanagement
Roermond

Stichting BIZ

MKB-Limburg

79%

92%

95%
ken ik wel

ken ik wel

ken ik wel

Men verwacht van deze instanties op de eerste plaats dat zij de ondernemers goed op de hoogte houden van ontwikkelingen en plannen in en rondom de binnenstad. Men wil
tijdig op de hoogte worden gebracht van activiteiten, evenementen, veranderende regelgeving en komende werkzaamheden (aan de infrastructuur in en rondom de
binnenstad) die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de onderneming.
“Ik verwacht constant contact en informatie, ik wil up to date worden gehouden over van alles wat van invloed is op mijn winkel.”
“Er zijn helaas voorbeelden van veranderingen en werkzaamheden waar wij te laat van op de hoogte zijn gebracht. Dat is heel erg irritant.”
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2.4.1

Beoordeling instanties

Aan de ondernemers is gevraagd om de instanties die zij kennen te beoordelen met een rapportcijfer. De Stichting BIZ is beoordeeld met het gemiddelde rapportcijfer 7,0,
Citymanagement Roermond met een 6,9 en MKB Limburg met een rapportcijfer 5,9.
Stichting BIZ
Stichting BIZ

Ondernemers die Stichting BIZ met een 7 of hoger beoordelen (75%) zijn van mening dat de medewerkers van
Stichting BIZ ‘hard werken’ en hun uiterste best doen om ondernemers in de binnenstad te helpen. Zij zien dat
Stichting BIZ evenementen organiseert en actief ondernemers bij elkaar probeert te brengen.
“Zonder BIZ wordt het chaos in de stad. Als ondernemers alles zelf moeten gaan dragen dan komt er niks meer van de
grond.”
“De BIZ doet dit goed in overleg met de ondernemers. We krijgen het gevoel dat er ook echt geluisterd wordt naar de
ondernemers.”

50%
40%

Gemiddeld
cijfer

30%

7,0

20%

“Omdat ze de afgelopen jaren goed hebben samengewerkt. Ik heb daar vertrouwen in en het moet gewoon zo doorgaan.”

10%

Ondernemers die Stichting BIZ met een rapportcijfer 5 of lager hebben beoordelen (13%) zijn van mening dat het

0%

niet zichtbaar is wat Stichting BIZ doet en wat het effect van hun initiatieven is.
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“Ik merk er niets van. Ze moeten ervoor zorgen dat de parkeergelegenheid wordt opgelost.”
“Ze organiseren leuke dingen, maar het contact tussen de BIZ en de winkel zelf (het binnenkomen, vragenstellen,
bespreken) dat wordt amper gedaan. We krijgen uitnodigingen voor vergaderingen bij het hoofdkantoor binnen en de

Kunt u een rapportcijfer geven voor Stichting BIZ?
basis = respondenten die Stichting BIZ kennen (n=177)

winkel weet dan van niets.”
“We zijn verplicht om er aan mee te betalen, maar we vallen qua locatie overal buiten; zien er niets van terug. Ik vind het
weggegooid geld. Ik zou willen dat dit geen verplichting is.”
“Dankzij de BIZ is er feestverlichting, worden er evenementen georganiseerd en zijn er bijvoorbeeld nieuwe bloembakken
gekomen. Maar er komen ondanks al die inspanningen niet meer klanten in mijn winkel. Ik ervaar er geen profijt van.”
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Citymanagement Roermond
Ondernemers die Citymanagement Roermond met een 7 of hoger beoordelen (70%) zijn met name van mening

Citymanagement Roermond

dat er door Citymanagement Roermond veel wordt georganiseerd in de binnenstad.

50%

“Ze organiseren veel, zorgen dat er goed onderbouwde evenementen plaatsvinden en er beweging in de stad is.”

40%

Gemiddeld
cijfer

30%

6,9

“Ze doen echt heel leuke dingen voor de binnenstad, zowel voor ondernemers als voor inwoners. Ook afgelopen
december heeft dit gezorgd voor verbinding.”
“Ze doen veel goede dingen, organiseren veel evenementen en activiteiten, zoals nu ook The Passion.”
Een meerderheid van de ondernemers die Citymanagement Roermond met een rapportcijfer 5 of lager hebben
beoordeeld (12%) is van mening dat het niet duidelijk is wat Citymanagement Roermond doet.
“Ze zijn te weinig zichtbaar.”
“Ik hoor er wel eens wat van, maar of ze nou iets structureels doen? Ik kan het me zo niet herinneren.”
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“Ik zie er weinig vanuit komen. Ik krijg wel uit de media mee dat er een nieuwe voorzitter is etc., maar wat doen ze
allemaal? Ik zie hier niets gebeuren.”

Kunt u een rapportcijfer geven voor
Citymanagement Roermond?
basis = respondenten die Citymanagement Roermond kennen
(n=172)
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MKB-Limburg
MKB-Limburg is met name bekend van naam: men kent MKB-Limburg, heeft de naam voorbij horen komen,

maar is in mindere mate bekend met wat MKB-Limburg doet en voor de ondernemers betekenen kan. Een
derde van de ondernemers die hebben aangegeven MKB-Limburg te kennen, heeft geen rapportcijfer
gegeven maar ‘weet niet’ geantwoord.
“Ik zie er daar nooit iets van en kan het niet beoordelen. Ik weet dat ze er zijn. Ik zie er niks van gebeuren.”
Ook een groot deel van de ondernemers die MKB-Limburg wel met een rapportcijfer heeft beoordeeld
hebben aangegeven niet te weten wat MKB-Limburg doet.
“Zijn bekend, maar ik ben er niet concreet mee bekend welke projecten hieruit zijn gerold.”
“Ik heb van mensen gehoord dat ze positief over een evenement hebben gesproken. Op basis hiervan vertrouw ik dat
het heel goed is.”

MKB-Limburg
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“Ik heb er geen beeld bij.”
“MBK Limburg is totaal onzichtbaar.”
“De organisatie staat te ver van de binnenstad. Je ziet ze niet en je hoort ze niet, daarom geef ik een 3.”

Kunt u een rapportcijfer geven voor MKB-Limburg?
basis = respondenten die MKB-Limburg kennen (n=147)

Samenvattend
Ondernemers die kritisch zijn missen met name inzicht in wat de BIZ, Citymanagement Roermond en MKB Limburg voor de ondernemers doen en wat het effect is van hun
inspanningen en werkzaamheden. Ze missen daarnaast overleg en inspraak. De geïnterviewde ondernemers hebben aangegeven geen idee te hebben of men invloed kan
uitoefenen wat nieuwe plannen betreft en waaraan ‘potjes met geld’ worden besteed. Enkele ondernemers hebben ervaren dat er beslissingen worden genomen die van
invloed zijn op de binnenstad waar geen overleg over is geweest en ook geen inspraakmogelijkheden zijn.
“Ik mis als ondernemer inspraak rondom plannen die invloed hebben op mij als ondernemer. Er worden tonnen uitgeven om The Passion naar Roermond te halen. Maar hierdoor wordt de
binnenstad straks wel een tijd afgesloten.”
“Er wordt van alles beslist waar je als ondernemer geen enkele invloed op hebt. Bijvoorbeeld de verbouwing van de N280 en het eenrichtingsverkeer op de Singel.”
Ondernemersonderzoek binnenstad Roermond | 14 mei 2020
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2.4.2

Behoefte aan ondersteuning

Ruim de helft van de ondernemers heeft behoefte aan ondersteuning
Desgevraagd heeft 55% van de ondernemers behoefte aan ondersteuning om
meer succesvol te zijn. De behoefte van de ondernemers is zeer divers, maar
komt uiteindelijk op hetzelfde neer: meer samenwerking en promotie en zorgen
dat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor bezoekers.
39%

“Voor mij is het totale plaatje vooral belangrijk, dat de binnenstad van Roermond
leefbaar blijft. Dan komen er ook bezoekers naar de stad en daar profiteren de
ondernemers van.”
“Laten we proberen met z'n allen de schouders eronder te zetten, zodat we de

mist ondersteuning

mist geen ondersteuning

55%

binnenstad en de straten waar het moeilijk gaat kunnen steunen. Als het Outlet Centre
nog groter wordt, gaat dit negatief uitwerken voor de binnenstad.”

6%

“Zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk wordt, de leegstand verminderen door het

weet het niet

winkelgebied kleiner te maken. En maak een einde aan de wirwar van
openingstijden.”

“Er moet meer georganiseerd worden in de stad. Ook meer promotie via social media.
Men moet meer aantrekkelijke winkels naar de Hamstraat halen en zorgen voor
verlaging van de huurprijzen.”

Op welk gebied wenst u voor uw bedrijf ondersteuning om
meer succesvol te kunnen zijn?
basis = alle respondenten (n=187)
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2.5

Mening derde BIZ-periode

Van de ondernemers is 80% voorstander van een derde BIZ-periode
Aan de ondernemers is gevraagd of zij wel of geen voorstander van een derde BIZ-periode zijn. Van de ondernemers is 80% voorstander van een derde BIZ-periode.

niet bekend met BIZ
weet ik niet
geen voorstander
3% 5%

voorstander

12%

80%

Bent u wel of geen voorstander van een derde BIZ-periode?
basis = alle respondenten (n=187)
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2.6

Advies van de ondernemers

Creëer meer parkeermogelijkheden, verlaag parkeertarieven en verbeter de bereikbaarheid van het centrum
Aan de ondernemers is gevraagd om aan alle organisaties, die zich inzetten voor het ondernemersklimaat in de binnenstad van Roermond, een advies te geven waar zij zich met
name op moeten richten. De ondernemers adviseren om vooral de parkeermogelijkheden en -tarieven aan te pakken. Dit door nieuwe parkeerplaatsen te bouwen (bijvoorbeeld
een P&R locatie) of de tarieven van de bestaande parkeerplaatsen in het centrum te verlagen. De ondernemers hopen dat de binnenstad dan beter kan concurreren met het
lage tarief van € 3,- per dag bij Designer Outlet Roermond.
26%

parkeermogelijkheden en - tarieven aanpakken
18%

bereikbaarheid van winkels in het centrum verbeteren
14%

leegstand bestrijden / zorgen dat panden verhuurt blijven

13%

huurprijzen verlagen
11%

winkelaanbod diverser / aantrekkelijker maken

11%

binnenstad mooier / groener maken, historische benadrukken
meedenken met en er zijn voor de ondernemers

9%

bezoekersstroom van Outlet naar binnenstad stimuleren

9%
7%

startende / jonge ondernemers aantrekken / ondersteunen

6%

meer evenementen organiseren in de binnenstad
betere samenwerking met Designer Outlet

5%

verklein het winkelgebied

5%
0%

5%

10%
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20%

25%

30%

Als u ‘Roermond’ een advies zou mogen geven om het ondernemingsklimaat te verbeteren, waar zou Roermond zich dan als eerste op moeten richten?
basis = alle respondenten (n=187), meerdere antwoorden mogelijk, minimaal door 5% van respondenten geantwoord
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2.6.2

Advies van de geïnterviewde ondernemers

Aan de geïnterviewde ondernemers is gevraagd om aan alle organisaties die zich inzetten voor de binnenstad van Roermond één belangrijk advies te geven. Hieronder zijn de
letterlijke antwoorden weergegeven.
“Zorg dat de leegstand opgevuld wordt en maak Roermond aantrekkelijk. Ga uit de comfort-zone, denk out of the box.”
“Werk meer samen met de Outlet, zorg dat iemand dat namens de gemeente en binnenstad regelt die beslissingen kan nemen. Iemand die de hakken in het zand zet en de huidige
problemen kan tackelen. De Outlet is geld, en geld is macht dat is echt een grote troef.”
“Doe een grote investering, pak de leegstand grootschalig aan en zorg voor een stuk beleving in de stad.”
“Ga meer voor het pretpark principe. Het voor iedereen iets bieden in de binnenstad en je richten op het recreëren in plaats van winkelen.”
“Ik wil vooral de gemeente adviseren om meer naar de toekomst te kijken. Maak het voor kleine, creatieve ondernemers mogelijk om zich in Roermond te vestigen. Dat kan nu niet als je een
paar duizend Euro aan huur moet betalen.”
“Zorg voor meer verbinding tussen de Outlet en de binnenstad. De Outlet is nu iets waar wij als ondernemers in de binnenstad alleen maar last van hebben. Het levert ons niets op.”
“Help ondernemers met hoe ze middels kleinschalige evenementen en activiteiten de stad aantrekkelijker kunnen maken.”
“Als er niets verandert aan de parkeertarieven, zullen steeds minder mensen in de regio voor Roermond kiezen. Een nieuwe, betaalbare parkeerplaats ten Zuiden van de stad is van
essentieel belang voor de toekomst.”

“Er is niet één oplossing waarmee je de huidige leegstand en dalende bezoekersaantallen kunt aanpakken. Het zit in een combinatie van oplossingen. De parkeertarieven in de binnenstad
moeten omlaag, er moeten meer kleinschalige evenementen en activiteiten worden georganiseerd en nieuwe ondernemers moeten financiële steun en hulp krijgen.”
“De gemeente moet strenger zijn naar de Outlet. Kijk naar mogelijkheden om samenwerking af te dwingen. Ze profiteren enorm, maar weigeren om met ons samen te werken.”
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2.7

Wat willen ondernemers zelf bijdragen

Ruim de helft van de ondernemers denkt iets te kunnen doen voor de
versterking van de binnenstad
Aan de ondernemers is de vraag gesteld of zij zelf iets kunnen en willen doen voor de
versterking van de binnenstad van Roermond. Ruim de helft (55%) heeft aangegeven al
het één en ander te doen of wil hierin iets betekenen.
De ondernemers zien vooral mogelijkheden in meer samenwerking tussen enerzijds de

45%

ondernemers en anderzijds de gemeente en instellingen die zich sterk maken voor de
binnenstad van Roermond. Dit door bijvoorbeeld samen meer promotie voor de
binnenstad te maken, evenementen op te zetten en zo samen ervoor te zorgen dat de

weet het niet

55%

kan / wil iets bijdragen

binnenstad meer op de kaart wordt gezet.
“Nog beter samenwerken en vooral bijblijven, actief meedoen en initiatief tonen.”
“Meer samenwerking. Daar staan wij positief tegenover. Er zijn collega's tussen zitten die wel
meer willen doen.”
“Het aantal evenementen, zoals het Fashion event, vaker laten voorkomen. De beleving van
een hele dag shoppen weer laten opleven.”
De ondernemers denken dat het ook helpt om het pand te vernieuwen en / of het
interieur op te knappen.

Wat zou u als ondernemer zelf nog kunnen en willen doen
voor de versterking van de binnenstad van Roermond?
basis = alle respondenten (n=187)

“Vaker evenementen organiseren die plaatsvinden in de binnenstad, en die delen op onze
Facebookpagina. Verder denk ik dat als je een leuke winkel hebt, die er goed uitziet, dat
mensen daarvoor terugkomen.”
“De uitstraling van onze eigen zaak verbeteren / vernieuwen. Dit werkt eraan mee dat de
entree van Roermond er netjes uit ziet.”
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2.8

Aanbevelingen van de ondernemers

Op basis van zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek zijn de door de ondernemers meest genoemde aanbevelingen op een rij gezet. De gesproken ondernemers
hebben verschillende suggesties genoemd hoe de binnenstad aantrekkelijker kan worden en het aantal bezoekers in de binnenstad kan toenemen en hiermee ondernemen in
Roermond succesvoller wordt.
1. Zoek de verbinding met Designer Outlet Roermond
De ondernemers in de binnenstad hopen dat de gemeente en organisaties die zich sterk maken voor de winkeliers en de promotie van de Roermondse binnenstad, meer
verbinding zoeken met Designer Outlet Roermond. Er is dagelijks een enorme toestroom aan bezoekers en dat op nog geen 150 meter afstand van de binnenstad. De
ondernemers zien dit als een enorm potentieel. Echter, de ondernemers van de binnenstad hebben het gevoel dat de Outlet geen belangstelling heeft in samenwerking.
McArthurGlen is er met name op gericht om bezoekers binnen de Outlet te houden. Er wordt in en rondom de Outlet nauwelijks promotie gemaakt voor de binnenstad en ook
de bewegwijzering naar de tunnel, die Designer Outlet Roermond met de binnenstad verbindt, is heel minimaal.
“Uiteindelijk lopen er in de Outlet een enorm aantal potentiele bezoekers voor de binnenstad. We moeten gaan zoeken naar oplossingen om een bezoekersstroom te creëren van de Outlet
naar de binnenstad. Maar dan moet er worden samengewerkt tussen de Outlet, de gemeente en de ondernemers in de binnenstad.”
“Maak de verbinding, stel de combinatie van die mooie binnenstad en de Outlet centraal.”
Beide winkelgebieden kunnen elkaar, aldus de ondernemers, prima aanvullen en versterken. Aan de ene kant van de N280 een modern winkelgebied gericht op design en
dure, hippe merken, en aan de andere kant een historische binnenstad met mooie pleinen en een gevarieerd horeca- en winkelaanbod. Als de Outlet niet wil samenwerken,
dan is het aan de gemeente om de ‘hakken in het zand te zetten’ en voor de ondernemers in de binnenstad op te komen. Er zijn ook ondernemers die overwegen om actief

promotie ‘aan de overkant’ te gaan maken, dit door bijvoorbeeld flyers of kortingsbonnen dichtbij de Outlet uit te delen.
“Dit is uniek in Nederland. Aan de ene kant een historische stad, aan de andere kant de Outlet met design en dure merken.”
“Als de Outlet niet wil samenwerken is het aan de gemeente om voor ons als ondernemers op te komen. Ik heb het gevoel dat dat nu niet het geval is. Er wordt alles aan gedaan om
McArthurGlen tevreden te houden.”
“Ik weet niet of het mag, maar ik denk er wel eens over na om dichtbij de Outlet kortingsbonnen aan bezoekers uit te delen.”
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2. Los belemmeringen rondom parkeren op
Het parkeren in en rondom de binnenstad is niet aantrekkelijk genoeg. Een toename van bezoekers van de binnenstad kan volgens de ondernemers worden gecreëerd door
het parkeren in en rondom de binnenstad aantrekkelijk te maken. Dit door op de eerste plaats de parkeertarieven van parkeermogelijkheden bij de Outlet en bij de binnenstad

op een gelijk niveau te brengen. De ondernemers realiseren zich dat dit lastig is, omdat de kans heel klein is dat parkeergarages (beheerders) hieraan meewerken. Maar men
hoopt wel dat de gemeente en andere bij de binnenstad betrokken instanties zich hiervoor sterk gaan maken.
Een andere oplossing is een goedkoop of gratis P&R terrein (transferium), net buiten de stad, van waaruit pendelbussen bezoekers naar de binnenstad brengen. Genoemd is
dat als ten Zuiden van de stad een P&R terrein wordt gecreëerd dit potentiele bezoekers van de binnenstad kan aantrekken, die met name op drukke dagen niet in de file
richting de parkeerterreinen van de Outlet willen staan.
“De gemeente ziet toch ook dat het enorme verschil in parkeertarieven zorgt voor oneerlijke concurrentie. Ga met de beheerders van de parkeergarages in gesprek. Ik verwacht wel dat de
gemeente en andere instanties zoals de BIZ en MKB Limburg zoiets opmerken en zich voor ons sterk maken.”
“Een gratis transferium net buiten de stad met bussen die naar de stad rijden. Dan bezoeken de Duitsers in eerste instantie de binnenstad en kunnen dan via de tunnel de Outlet
bezoeken. Dan draaien we de huidige situatie om.”
“Roermond heeft ten Zuiden van de stad een parkeerplaats nodig die de concurrentie met de Outlet aankan. Geen files, goedkoop parkeren, laadpalen voor elektrische auto’s en
pendelbussen waarmee je goedkoop rechtstreeks naar de binnenstad kunt. En uiteraard niet rechtstreeks naar de Outlet.”
3. Moderniseer en vernieuw je eigen winkel
Een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van meer bezoekers naar de binnenstad, is het moderniseren en aantrekkelijk maken van het in- en exterieur van winkels en
horecagelegenheden. Als winkels en horecagelegenheden er goed, fris en mooi uitzien, wordt de binnenstad aantrekkelijker. De ondernemers zien grote verschillen in
Roermond, in sommige winkels wordt flink in het in- en exterieur geïnvesteerd, bij andere winkels totaal niet.
“Ik ben ervan overtuigd dat als meer winkels er zowel van binnen als buiten mooi en verzorgd uitzien, dit zal leiden tot meer bezoekers in het algemeen.”
“Ik ga innoveren, de zaak opfrissen, nieuwe kaart, andere meubeltjes. Je moet je onderscheiden.”
“Ik baal van de pop-upstores die steeds vaker ergens kort gevestigd zijn. Die winkels zien er niet uit. Ik vraag me af of dat goed is voor het imago van Roermond.”
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4. Organiseer meer kleinschalige evenementen
De ondernemers zijn van mening dat het aantal bezoekers aan de binnenstad zal toenemen als er in de binnenstad meer kleinschalige evenementen en activiteiten worden
georganiseerd die de binnenstad verlevendigen en gezelliger maken. De ondernemers zien weinig toegevoegde waarde in de grootschalige evenementen die jaarlijks worden

georganiseerd; evenementen zoals The Passion, het bevrijdingsfestival en het carnaval. Genoemd is dat er door dergelijke grote evenementen dan wel meer bezoekers in de
binnenstad komen, maar die bezoeken nauwelijks de winkels. Met als uitzondering de horeca ervaren winkeliers vooral overlast door de grote evenementen, en geen extra
omzet. Men ervaart dat steeds meer winkeliers onder andere tijdens carnaval de deuren sluiten. De ondernemers zien meer toekomst in kleinere doelgroepgerichte
evenementen en activiteiten die passen bij het historische karakter van de stad.
Hieronder een opsomming van suggesties voor activiteiten en evenementen:
-

Een proeverij met kraampjes waarbij verschillende lokale horeca gelegenheden of ondernemingen in de foodsector zich presenteren en producten verkopen.

-

Activiteiten gericht op gezinnen en kinderen, bijvoorbeeld een klim- en klauterparcour voor kinderen.

-

Een straatfestival met theater, cabaret of muziek.

-

Eén keer in de maand een bijzondere, historische markt met lokale producten en ambachten.

-

Een jaarlijks evenement waarbij winkels in Roermond workshops organiseren.

“Kleinschalige activiteiten die het de moeite waard maken om de wandeltocht van de Outlet naar de binnenstad te maken.”
“We hebben niets aan The Passion. De bezoekers komen tegen de avond, bekijken The Passion en vertrekken weer. Organiseer activiteiten en kleine evenementen, gewoon overdag.”
“Carnaval trekt veel bezoekers, maar die komen niet in de winkel. Ze geven alleen maar overlast door herrie, drank en vernielingen.”
“Tijdens carnaval gaan we gewoon dicht, er zijn te veel dronken bezoekers in de stad. Daar heb ik echt geen zin in.”
“Geen grote, bekende topartiesten die veel te duur zijn. Nee liever iets wat past bij ons kleine centrum. Een blues en jazz festival, klassieke muziek, of juist artiesten gericht op kinderen.”
“Solar weekend bestaat al 15 jaar. Maar ik (horecagelegenheid) merk er elk jaar nauwelijks iets van.”
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5. Deel de binnenstad van Roermond opnieuw in, verklein het winkelgebied.
Het winkelgebied van de binnenstad is als te groot, uitgestrekt en te versnipperd omschreven. Er is in Roermond niet één winkelgebied maar het zijn allemaal kleine gebieden
met daartussen woningen en leegstaande panden. Dit creëert een ongezellige sfeer en maakt het onaantrekkelijk om in de binnenstad te gaan winkelen. Enkele ondernemers

hebben geadviseerd om het beleid en bestemmingsplannen meer te richten op het enerzijds clusteren van winkels en anderzijds gebieden in de binnenstad aan te wijzen als
woongebieden.
“Ik zou winkels meer clusteren zodat we één sterk en aantrekkelijk winkelgebied in het centrum krijgen. Het is nu een heel versnipperd aanbod en er zijn veel te veel lege panden. Het
winkelgebied is veel te uitgestrekt en ongezellig.”
“Verklein het centrum, het is veel te uitgestrekt. Ik heb niet het gevoel dat er beleid is op dit gebied. Overal in de binnenstad verschijnen en verdwijnen winkels.”
6. Creëer een uniek, divers en onderscheidend winkelaanbod
De ondernemers in de binnenstad zien toekomst in een uniek, divers en onderscheidend winkelaanbod bestaande uit speciaalzaken aangevuld met bekende winkelketens.
Juist zo’n combinatie maakt de binnenstad aantrekkelijker en kan zorgen voor meer bezoekers. De ondernemers hebben het gevoel dat de gemeente alleen grote en bekende
winkels (ketens) probeert aan te trekken. De ondernemers van de binnenstad zijn van mening dat de binnenstad voor bezoekers aantrekkelijker wordt als er meer kleinere,
unieke en gespecialiseerde winkels komen. Voorbeelden die zijn genoemd zijn winkelconcepten op het gebied van delicatessen, streekproducten, kunst, cadeauartikelen en
ambachten.
“De focus van de gemeente ligt op grote winkels zoals het voormalige V&D, een C&A of een megawinkel als Primark. Maar dat past niet bij Roermond en het is niet onderscheidend.”
“Er zijn in de binnenstad al enkele unieke en gespecialiseerde winkels. Dat moeten er meer worden, meer lokale helden, onze ambassadeurs.”
“Elke binnenstad heeft uiteraard bekende ketens als Kruidvat, een Hema en een Mc Donalds nodig. Maar om de binnenstad aantrekkelijker te maken hebben we daarnaast juist meer
unieke en bijzondere winkelconcepten nodig.”
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3.
Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksverantwoording
Aanleiding

De binnenstad van Roermond heeft te maken met leegstand, verspreid over het centrumgebied. In het centrumgebied hebben werkzame organisaties
signalen opgevangen over het moeizaam functioneren van bedrijven. De continuïteit van bedrijven in de binnenstad staat onder druk, wat de reden is dat
door de Gemeente Roermond, Provincie Limburg, Citymanagement Roermond, Stichting BIZ binnenstad Roermond en MKB-Limburg het nodige wordt
geïnvesteerd in en ten behoeve van de binnenstad. Het gaat om diverse initiatieven en inspanningen. Het is onvoldoende bekend hoe ondernemers in de
binnenstad functioneren, welke behoeftes en toekomstplannen zij hebben en in hoeverre ondernemers op de hoogte zijn en gebruik maken van de
mogelijke ondersteuningen en regelingen voor ondernemers. In dit kader heeft Right Marktonderzoek een onderzoek uitgevoerd naar de economische
vitaliteit van ondernemers in het centrumgebied van Roermond.

Doelstelling

De doelstelling voor dit onderzoek is tweeledig:
1. enerzijds is de doelstelling van dit onderzoek, om inzicht te geven in de economische gezondheid van de binnenstad;
2. anderzijds is de doelstelling om inzicht te geven in de bekendheid met en de behoefte aan faciliteiten voor ondernemers.

Doelgroep

De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door circa 359 ondernemingen in de binnenstad van Roermond die op de consument gericht zijn, te weten
detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening en ambacht. De contactgegevens van de 359 ondernemers zijn door de opdrachtgever
aangeleverd.

Methode

1. Hybride kwantitatief onderzoek bestaande uit telefonisch en online onderzoek.
2. Kwalitatief onderzoek middels diepte-interviews.
De ondernemers zijn op de eerste plaats telefonisch benaderd waarbij gevraagd is om deel te nemen aan de telefonische vragenlijst. Indien gewenst kon een
ondernemer ook een online vragenlijst ontvangen (switch-to-web methode). Aan alle deelnemers van het kwantitatief onderzoek is gevraagd om deel te
nemen aan een diepte-interview waarvoor ervaren interviewers van Right Marktonderzoek ondernemers hebben bezocht. De medewerkingsbereidheid was
erg groot. Er is met 12 ondernemers een diepte-interview afgenomen, welke een goed beeld hebben gegeven van de mening van de ondernemers in de
binnenstad van Roermond. De 12 interviews zijn zo goed mogelijk verdeeld over de diverse achtergrondkenmerken (gebied, branche, type onderneming,
etc.). De interviews hebben een goede verdieping op de kwantitatieve resultaten opgeleverd.
41

Ondernemersonderzoek binnenstad Roermond | 14 mei 2020

Periode

Dit onderzoek is uitgevoerd van 4 tot 18 februari 2020. Deze rapportage laat een beeld zien van de financiële staat en toekomstverwachtingen van
ondernemingen in de binnenstad van Roermond, voor de corona-uitbraak.

Steekproef en
respons

Voor het kwantitatieve onderzoek zijn 359 ondernemers telefonisch benaderd en voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd. In totaal hebben 187
ondernemers telefonisch dan wel online de vragenlijst ingevuld (responspercentage van 52%). Bij een populatie van 359 ondernemers en een steekproef

van n=187, uitgaande van een betrouwbaarheid van 95% geldt een maximale onnauwkeurigheidsmarge van 5 procent. Dit betekent dat bij een resultaat
in het onderzoek van 50%, de uitkomst in werkelijkheid ligt tussen 45% en 55%.

totaal

uitgenodigd

deelgenomen

respons

359

187

52%

Aanvullend is met 12 ondernemers een kwalitatief diepte-interview in de onderneming afgenomen.
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Rapportage

In deze rapportage is het resultaat van het kwantitatieve (hybride) onderzoek en kwalitatieve onderzoek (diepte-interviews) gecombineerd. Open
antwoorden en toelichtingen zijn zoveel mogelijk gecodeerd en in categorieën geplaatst (gekwantificeerd), maar bij open vragen waarop zeer divers is
geantwoord is er gekozen om een beschrijving te geven van de antwoorden.

Onderzoeksgebied

Onderstaande kaart toont het onderzoeksgebied; de binnenstad van Roermond. De opdrachtgever heeft het onderzoeksgebied onderverdeeld in de
kernen A (lichtgroen) en B (donkergroen). Daar waar significante verschillen naar kern zijn geconstateerd, zijn deze in de rapportage opgenomen.

Roermond
N 280
Designer Outlet
Roermond

binnenstad
Roermond

Kerngebieden binnenstad
kern A

N 271

kern B
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Achtergrondkenmerken

n

%

A

138

27%

B

33

18%

totaal

Roercenter

7

4%

Roermond West

45

24%

Singelring

7

4%

Statieplaza

6

3%

Westmunster

14

7%

totaal

187

100%

ondernemersgebied

n

%

Blokske om

24

13%

Hartje Roermond

51

Poort van Roermond

soort bedrijf

n

%

franchise

11

6%

keten

39

21%

zelfstandig

137

73%

totaal

187

100%

kern

huur of eigendom

n

%

74%

eigendom

47

25%

49

26%

huur

140

75%

187

100%

totaal

187

100%

n

%

duur huurcontract

n

%

detailhandel

141

75%

korter dan 1 jaar

5

4%

horeca

46

25%

1 tot 2 jaar

18

13%

totaal

187

100%

2 tot 3 jaar

12

9%

aantal werknemers in dienst*

n

%

3 tot 4 jaar

15

11%

geen werknemers

19

10%

4 tot 5 jaar

14

10%

1 t/m 5

96

51%

5 tot 10 jaar

19

14%

6 t/m 10

37

20%

onbeperkt / loopt stilzwijgend door

27

19%

11 t/m 15

17

9%

weet ik niet / wil ik niet zeggen

30

21%

meer dan 15

12

6%

totaal

140

100%

wil ik niet zeggen

6

3%

187

100%

branche

totaal
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* Hoeveel werknemers heeft uw onderneming / vestiging in de binnenstad van Roermond in dienst?
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Al 25 jaar een betrouwbaar en professioneel antwoord

op alle onderzoeksvragen.

Right Marktonderzoek en Advies B.V.
Emmawijk 55
8011CN Zwolle
T: 038 421 21 85
E: info@rightmarktonderzoek.nl
www.rightmarktonderzoek.nl

