Stadscentrum Kerkrade
Het centrumplan Kerkrade heeft als doel het stadshart nieuw leven in te blazen.

1 ‘Het stadcentrum gaat sfeervoller worden als het
Centrumplan Kerkrade gereed is’
(in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)

(n=281)
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Ik voel me nu al soms als Alice die in Wonderland terecht komt, dat kan alleen maar
beter worden
Kerkrade centrum is al n heel stuk mooier en aantrekkelijker geworden ik vind het
alleen jammer dat de bestrating van kk centrum en dat daar omheen met name
hoofdstraat holzstraat grupellostraat poststraat en niersprinkstraat niet mooi
uniform zijn
Momenteel te veel obstakels en geen mooie aanblik
Nu is er nog vrij veel overlast door de bouw geluiden en ook al die afdekschermen
zijn ondanks de schilderingen geen echte verfraaiing van het centrum.
Als de lege winkelruimtes opgevuld zijn wel
Als je de stad inloopt via de zijde Rodahal. Denk je, dat je in Venetië bent, qua
bouwstijl. Wat ontbreekt, zijn de bloembakken aan de gevels, onder de ramen, om
het geheel verder op te fleuren qua kleur.
Bewoners aantallen van centrum neemt toe.
De besluitvorming om het nieuwe centrum heen heeft veel te lang geduurd. Ook
zijn er in het beginstadium beslissingen genomen die de besluitvorming vertraagd
en de uiteindelijke uitvoering onnodig duur hebben gemaakt. Het uiteindelijke
resultaat mag er zijn maar bergt het risico in zich dat er zo meteen leegstand
ontstaat op andere plaatsen. Dus er is nog veel werk aan de winkel om er een
gezellig en sfeervol centrum van te maken.

1














Neutraal








Mee
oneens






Zeer mee
oneens




Het centrum was erg verouderd en ademde, los van de Markt, weinig sfeer uit. Alles
had een jaren 60-tint. Zoals het centrum er nu al bij ligt, is het een hele verbetering.
Hopelijk lukt het om de leegstaande winkelpanden snel te vullen, dan komt er ook
weer wat leven in de brouwerij. De sfeer op de Markt is, met name in de zomer, al
stukken beter dan enkele jaren geleden en hopelijk wordt straks het hele centrum
een populaire trekker.
Het centrum ziet er prachtig uit, ik zou willen dat er naast het wmc veel meer aan
muziek zou worden gedaan.
kerkrade moet de stad van de muziek worden ook als er geen wmc is.
ook dat geeft meer sfeer en dat is gezellig.
Iets nieuws slaat doorgaans wel aan
Jammer dat alles niet klaar was voor het WMC
Kan alleen maar beter worden.
Laat me niet lachen , de zaken bazen moet het eerst eens worden
Moet er wel ook wat gebeuren en als 1 geheel bekeken worden.
Omdat het centrum dan opgeruimd zal zijn, meer aanbod van winkels zal hebben
Onder voorwaarde dat er geen leegstand meer is in nieuwe plan en andere
centrumdelen
Tenminste als er niet te veel leegstand is. Blijf zorgen voor voldoende gratis
parkeergelegenheid. Trek meer mensen van buiten de gemeente naar het centrum
zodat winkeliers het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld met speciale
markten, GROTE kermis, etc.
Als de winkelpanden bezet zijn waarschijnlijk wel.
Dat ligt eraan of er niet te veel leegstand van de panden in Kerkrade centrum is.
De aanwezigheid en uitstraling van publiek maakt de sfeer. Niet de gebouwen. Het
publiek is niet veranderd.
Ik hoop het !
Ik vrees leegstand. Of nieuwe winkelpanden worden wel opgevuld, maar
veroorzaken elders nieuwe leegstand (Orlando)
Sfeervol vind ik een verkeerde keuze wel mooi
Duurt allemaal erg lang
Ondertussen vertrekken ondernemers met hun winkels nog meer leegstand.
Het centrumplan is een gemiste kans.Één en al middelmatigheid.Er had opvallende
architectuur moeten komen als blikvanger en mensentrekker. Denk aan gebouwen
á la Gaudi, F. Gehry, Hundertwasser etc.
Rest van Kerkrade moet dan ook aangepast worden. Teveel leegstand. Dit wordt
nooit gezellig!.
Sfeervoller met zoveel leegstand? er moeten dan ook echt publieks trekkers komen
anders is het een bodemloze put
Denk niet dat het ooit gaat lukken. Nog geen supermarkt voor de oudjes. Alleen
maar eettenten rijzen de pan uit.
Een stad wordt niet sfeervoller door er nieuwe gebouwen neer te zetten, de
mensen die de stad bezoeken bepalen hoe sfeervol een stad is; Kerkrade is en blijft
een stadje tussen grote koopkernen als Aken en Maastricht en iets verderop Luiken
Roermond.
Dit hele centrumplan was en is kapitaalvernietiging ten faveure van profilering van
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enkele bestuurders, om kotsmisselijk van te worden!
Er verdwijnt steeds meer aan winkels in Kerkrade
Het wordt tijd, dat het hele centrum gevuld wordt met winkels, leuke café' s en
boetiekjes. Niet, dat er een nieuw winkelcentrum komt en de mensen van 't 'oude'
dan verhuizen naar het nieuwe zodat er leegstand blijft
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2 Stel de burgemeester vraagt aan u: Hoe moet de
Einderstraat in het centrum van Kerkrade er in de toekomst
uitzien? Wat zegt u dan?

(n=276)
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Alles mooi herstellen en een betere uitstraling geven.
Als een aantrekkelijke overgang van winkelstraat naar woongebied.
Autodoorgang met parkeerplaatsen voor maar een half uur. (2x)
Autoluw, groen
Combinatie winkelstraat en eenrichtingverkeer voor auto's
Combinatie wonen/winkels, maak de straat leefbaar
De Einderstraat is nu al gedeeltelijk winkelstraat, wel mag er niet voorbij gegaan worden aan de
belangen van de bewoners aldaar.
De Einderstraat is onaantrekkelijk, geen winkels, geen trekkers, niet op de looproute in het
Centrum. Doordat men geen reden heeft hiernaartoe te lopen, komt men hier ook niet.
Deze straat lijkt me een uitstekende plek voor horeca en kleine kantoren voor juridische en
maatschappelijke dienstverlening
Droge horeca en winkels naar centrum
Een ander elan; uitnodigender; een gemengde bestemming met vnl. info-winkels afgewisseld
met andere spec. winkels desnoods hobby
Er moeten meer aantrekkelijke winkels bij, de " loop" is eruit al sinds " wijnands eldorado" weg is
Fatsoenlijke woningen realiseren. Het hele stuk vanaf de markt tot aan pand Buck.
Gemengd: Winkels, pop-up-stores (Kunst- en cultuur!), horeca en woningen.
Gemengde functies incl. wonen
Houd het winkelcentrum centraal, niet ook nog in einderstraat
Iets met veel kleur en bijzondere gebouwen!
Ja, zal moeilijk worden maar iets meer bij de markt aansluiten
Jammer dat de bieb weggaatat, was een gezellige plek
Kleine zaken, speciaalzaken, gratis fietsenstalling en in het midden een groene strook met een
educative tuin, evtl. eetbare kruiden en veel mooie banken
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Leuke plek voor een soort zorgboulevard achtige locatie.
Misschien moet er in deze straat de mogelijkheid gegeven worden er een popup winkel te
starten. ( bv: heb je diverse naaimachines, huur dan twee keer per jaar (na de stoffenmarkt) een
lege ruimte waar dames of heren per uur een machineplek kunnen huren)
Mix van winkel en ontspan gebied
Moet meer een horeca bestemming krijgen en van de straks lege bibliotheek kan met een
overdekte marktplaats maken.
Toezicht op snelheid (30 km) en op fout parkeren
Uitgaansgebied
Verlengde van de markt: met eettentjes en terrasjes. Volgens mij genoeg publieke belangstelling
voor.
Voorlopig een wandel promenade !
Vrije ruimte met groen invullen.
Waar is die?
Wat je ook doet : geen winkels
Winkels weg en senioren woningen maken.
Winkelstraat + leuke barretjes/eetgelegenheden
Woongebied
Woonstraat
Zie toelichting

Toelichting
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De activering van de Einderstraat bevordert het bezoek aan het winkelcentrum.
Het samengaan met de (re)activering van het gedeelte Gruppellostraat van de
Einderstraat tot de Markstraat zal bijdragen tot een royaler winkelcentrum.
De Einderstraat ligt een beetje 'oes d'r sjlaag' ten opzichte van de rest van het
centrum, maar met drie prima parkeerlocaties in de buurt (gratis parkeren in de
Einderstraat ter hoogte van de Verbindingsstraat, betaald parkeren bij d'r Pool
en achter de oude Superconfex) zou er genoeg aanloop vanuit de Einderstraat
richting de Markt moeten zijn om het voor winkels (of horeca) aantrekkelijk te
maken om zich in deze straat te vestigen.
Een winkelstraat met kleurige gevels, een kleurtje aan de gevel kan wonderen
doen. Bloembakken onder de ramen, fleurt alles extra op. Nu is het zo doods.
Te veel gevels lijken eerder op een bunker, dan op een woonhuis of winkel.
Alsof de gevels is rouw gedompeld zijn en hun glimlach missen.
Het centrum moet een rondverbinding worden van winkels en activiteiten:
centrumplan verbinden met markt, Einderstraat en dit doortrekken via de
Pooststraat naar de Hoofdstraat. Deze straten dus betrekken bij
voetgangerszone.
Ik wacht al maanden op bericht van de gemeente om toestemming voor het
starten van een fysiotherapie praktijk in de Einderstraat. Als bestemming weer
winkelstraat wordt is dat gunstig voor de hele wijk.
Indien de Gemeente reeds in 1970 de Einderstraat en de Grupellorstraat tot
winkelstraat aansluitend op Hoofdstraat - Markt had gecreeerd dan had
Kerkrade een gezellige winkel situatie met eet gelegenheden horeca Enz.
Ook de einderstraat is dood. Zoveel leegstand. Was in de jaren 70 toch anders
Was vroeger al een winkelstraat en ligt gunstig, sluit aan op de markt en het
naast de markt liggende resterende deel van het centrum
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Anders, namelijk:









De einderstraat ligt met het nieuwe centrum uit de slag.
De Einderstraat ligt te ver van het (nieuwe) centrum af om nog als winkelstraat
te functioneren. Men zal de handen vol hebben om het nieuwe centrum te
bemannen. Dus geen winkels in de Einderstraat maar alles richting centrum.
Een beknopt winkelcentrum. Klant vriendelijk voor alle leeftijden. gratis
parkeren enz. Niet overdreven veel winkels van het zelfde.
Een straat met restaurantjes
Einderstraat ligt te ver van de winkelroute. Wel goed nadenken over hoe dan in
te richten. Leegstand moet worden voorkomen.
Horeca
Maak daar 50+ appartementen
Maak er woongebied en verleg de winkels naar het nieuwe centrum
Winkels concentreren in nieuw centrum
Winkels in de passages en omgeving creëren. anders ontstaat daar weer
leegstand
Wonen aangevuld met zorg
Zeker geen winkelstraat! De winkels moeten in de hoofdstraat, orlando of
nieuwbouw komen
De einderstraat zit geen meer loop in en ligt n beetje in het verdomhoekje van
de markt en met het verdwijnen van n aantal winkels in het verleden ( de
bakker, de apotheek, de groente zaak,bibliotheek, wijnen eldorado en het cafe
wat er lag is de "loop "er nog verder uitgegaan . doordat we al zoveel leegstand
hebben in bestaande winkelpanden in en om het centrum en dat met de
toename in internet verkoop en terugloop bewoner aantal is nog meer winkels
planen niet erg realistisch , ik denk dat de einderstraat als winkelstraat
opgeofferd moet worden met een uitsterfpolitiek ten gunste van de
hoofdstraat niersprinkstraat markt en beide winkel pasages
Laten zoals het is, verandering zet geen zoden aan de dijk!
De burgemeester gaat daar niet over. Er is door het gemeentebestuur, zonder
goed onderzoek en zonder in te spelen op consumentengedrag veel te veel
nieuwbouw gepleegd in het centrum waardoor een te groot aanbod ontstaat.
Dat is zichtbaar, al jaren, maar de gemeente heeft hierop niet geanticipeerd.
De Einderstraat moet meer aansluiten bij het concept van de Markt. Nu is de
Einderstraat een sfeerloos stukje centrum. Door de aanpak van de leegstand en
het vestigen van horeca met toekomst kan de Einderstraat beter aansluiten.
Ook zou een andere visuele inrichting de Einderstraat goed doen. Het
neerzetten van bloembakken of andere aanplant zou al een verbetering kunnen
zijn.
De focus op alleen maar winkels gaat niet werken. Breng leven terug door
mengen horeca, winkels en interessante pop-up concepten. Door meer
woningen te realiseren hou je doorloop. En dan eens een keer niet alleen maar
voor senioren. Het grote aantal seniorenwoningen slaat de binnenstad dood.
Maak op de plaats van de bieb een gezellige ontmoetingsplek. Een soort
kattencafe met de krant, muziek, een drankje en eventueel katten voor de
dierenliefhebbers die zelf geen dieren kunnen/mogen houden.
en toegankelijk voor iedereen , gezond gehandicapt, jong ,oud.
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Het maakt mij niet uit



We moeten proberen mensen naar Kerkrade te halen en niet steeds mensen
zien, die zich afvragen: "hier was toch een winkel, bar of wat dan ook" maar
meer vastigheid



Het 'forceren' van meer winkels daar zet weinig zoden aan de dijk als de rest
van het centrum leeg staat.
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3 Wat moet er volgens u gebeuren met de plek van de huidige bibliotheek?
(n=268)
Antwoord (49%):








































Aanpassen aan de rest einderstraat. senioren woningen maken en winkels weg halen
Action
Afbreken (4x)
Afbreken en bij naast gelegen parkeerterein voegen
Afbreken en een tweelaags parkeerterrein
Afbreken en groen plaatsen, omdat ook het zwembad verplaats wordt, veel ruimte voor een
stadsparkje
Afbreken en nieuwbouw woningen realiseren
Afbreken, het pand heeft nul komma nul uitstraling en daarvoor in de plaats zouden woningen/
appartementen gebouwd kunnen worden (kleinschalig)
Afwachten op het center Court
Aktiviteitenplek voor ouderen
Als 't zwembad ook weg gaat een moderne muziektempel bouwen voor +/- 500 personen
Ander locatie
Andere sfeervolle invulling met een groter winkelconcern alle Xenos, Blokker, V&D
Appartement
Atractieve winkel in huishoudeljk artikelen.
Betaalbaar Restorant
Bibliotheek blijven
Bibliotheek houden, mooi centraal
Bij een mfc worden ondergebracht
Bijna de ingang van het centrum, moet iets gezelliger worden
Binnen speelplaats voor kinderen
Blijven waar die zit
Buiten het centrum plaatsen zodat ook net buiten het centrum activiteiten zijn
Centraler in het centrum maken
Centrum voor culturele activiteiten zoals een culturele markt waar mensen streekprodukten
kunnen (ver)kopen, waar Sinterklaas bezocht kan worden, waar films gedraaid kunnen worden
Commerciëlebestemming geven
De bibliotheek in de Einderstraat is altijd een tijdelijke noodlocatie geweest. De nieuwe
bestemming in het HUB is inmiddels in gang gezet. De nieuwe locatie in het HUB geeft de
Bibliotheek veel meer mogelijkheden en zal wellicht ook een aantrekkelijkere locatie voor de
bezoekers vormen. De vraag stelling van vraag 3 is onduidelijk in dit verband.
De huidige bibliotheek
Deel Stadskantoor
Deze kan gewoon blijven
Discotheek
Discotheek voor de jeugd
Ectra parkeerruimte.
Een atelier waar mensen/leden kunst kunnen maken en tentoon kunnen stellen.
Een centrum voor de jeugd en jong volwassenen
Een creating centrum neerlzetten of aforementioned
Een flinke publieks trekker erin
Een locatie voor kinderopvang misschien ? Weet niet hoe het zit met bereikbaarheid.
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Een overdekte markt
Een sociaal aktiviteitencentrum van maken
Een sociale ontmoetingsplek, bijvoorbeeld een leescafé of ontmoetingsruimte waar lezingen
worden gegeven of activiteiten worden gehouden.
Een soos voor oudere
Een verzamelplek voor jongeren, of juist voor ouderen, met bijvoorbeeld cateringvoorzieningen
op vrijwillige basis.
En soort gemeenschapshuis
Er moet alweer een winkel komen, bijvoorbeeld een hobbyzaak of iets dergelijks.
Er moet iig iets gebeuren, wat weet ik niet precies maar het gedeelte Einderstraat vanaf markt
heeft echt een metamorfose nodig
Er zou winkellokatie moeten komen
Expositieruimte
Gebruik deze plek voor iets zinvols waar alle burgers, en niet alleen de welgestelden, iets aan
hebben en/of gebruik van kunnen maken. Ik heb ideeën in overvloed de ijdeltuiten van ons
stadsbestuur mogen mij bellen.
Gezondheidswinkel/shop
Groot grutter binnenhalen voor kleding bv
Grote kledingboer
Horeca
Iets voor jonge mensen
In de Einderstraat blijven
In de huidige biblioheek moet een kleinschalige zaak komen met verschillende soorten
specialiteiten zoals een koffie- en theezaak met alles wat erop en eraan zit, een viszaak, een
echte kruidenierszaak en andere specialiteiten.
In ieder geval moet het pand niet leeg blijven. Liever wat minder huur vragen dan dat er weer
een gebouw leeg staat
Indien D'r Pool gesloopt wordt groen
Invulling geven waar de hang jongeren terrecht kunnen
Jeugdcentrum
Kantoorpand van maken
Kleine supermarkt
Kunstgalerie
Lastig, maar is afbraak incl zwembad niet beter?
Laten waar hij is
Leuke cafe
Maak daar 50+ appartementen
Mc Donalds
Medisch centrum
Meer centraler
Meer toegankelijk, te weinig parkeerplekken
Mooie woningen met veel comfort.
Naar centrum
Nieuw bestemming voor zoeken die past op deze locatie.
Ontmoeting. Kunst, cultuur, debat.
Ontmoetingscentrum
Ontmoetingsplek maken, laagdrempelig
Ontmoetingsplek met betaalbare broodjes/maaltijden zodat de mensen die van een bijstand
moeten leven ook eens (met de kinderen) uit kunnen eten
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Ontmoetingsplek voor de ouderen
Ontmoetingsplek voor jong en oud! In elk geval zorgen dat er weer nieuw leven ingeblazen wordt
in de Einderstraat
Ontmoetingsplek voor jongeren
Ouderen dag besteding
Ouderen ontmoetings plek en kinderdag opvang
Outlet? Snuffelmarkt?
Overdekte fietsenstalling en kindercreche zoals met WMC gebeuren
Oww zie boven, gezellige ruimte voor iedereen, met hapje drankje krantje en eventueel katten.
Parkeerplaatsen realiseren
Restaurant (2x)
Seniorenwoning of voorsiening voor tijdelijke opvang personen, die , vanuit het ziekenhuis, nog
niet alleen naar huis kunnen.
Sjloope
Slaapopvang voor dak-/thuislozen
Slopen (2x)
Slopen en betaalbare levensloop apartementen van maken
Speelplaats voor kinderen
Speelplek met water
Super voor ouderen
Tja dat is niet zo makkelijk te beantwoorden
Uiteraard bij Hub
Verenigingsactiviteiten
Verhuizen naar centrum
Verhuren
Vernieuwen
Verplaatsen
Vooral in het centrum houden!
VVV en drone-werkplaats
Werkplekken voor zzp-ers en diensverlening
Winkel (4x)
Winkel met huishoudelijke apparatuur
Winkel voor electronica en huishoudelijke apparatuur
Winkel/ supermarkt
Winkelpand
Wonen
Woningbouw
Woningen (2x)
Woningen of achterliggende parkeerplaats vergroten met 1 richtingsverkeer
Woningen van maken (2x)
Woongelegenheid bouwen of Jan Linders vragen om terug te komen
Zaal voor muziekevenementen waarvoor de Hub te groot(s) is.
Zet er betaalbare huurwoningen.
Zie antwoord vraag 2
Zie boven

Het maakt mij niets uit (21%)
Weet niet (30%)
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Als men een winkelstraat in de Einderstraat wilt maken dan moet er ook een iets
grotere zaak komen waar men diverse specialiteiten kan kopen. Tevens moet men
hier ook even heerlijk een kop koffie kunnen drinken. Het moet geen concurrentie
zijn van de horeca op de markt, maar de niet gerelateerde zaken van de markt kan
men hier plaatsen. Tevens een goede of betere verbinding maken naar de
Marktstraat. Eigenlijk is het een klein winkelcentrum in een winkelcentrum.
Daardoor krijgt men ook meer publiek die door het centrum wandelen en ergens op
een terras gaat zitten..
Als tegenpool/aanvulling op de regulier-geprijsde winkels elders in het centrum, een
koopjeshoek voor kleding, boeken, 2e hands klein meubilair e.d. (niet verkeerd
gezien de in Kerkrade aanwezige doelgroepen).
Bij mijn laatste weten ligt de bieb in de einderstraat. hij ligt er nogal afgelegen. hij
mag voor mij meer centraler
Centrum voor culturele activiteiten zoals een culturele markt waar mensen
maandelijks streekprodukten kunnen (ver)kopen, waar Sinterklaas bezocht kan
worden, waar films gedraaid kunnen worden, waar af en toe een tentoonstelling is
Dagbestedingen voor ouderen moet aantrekkelijker worden en o.a uitnodigen tot
bewegen, creatief bezig zijn, filmruimte
De bibliotheek heeft nul uitstraling en nodigt niet uit om te bezoeken. De gevel is
een en al troosteloosheid en weerspiegelt niet dat een bibliotheek als cultureel
ontmoetingscentrum dienst kan doen.
Door de verplaatsing van de bibliotheek wordt hier weer "een gat getrokken" (dit zie
je overigens in meer steden (bv Sittard) waar een project "te laat in de tijdsgeest"
worrdt gerealiseerd en dat dit dan maar "geforceerd" wordt gevuld met bv een
blibliotheek, of onderwijs date elders in de stad ook al een functie had. Misschien
kan hier een overdekte skatehal/bmx hal van gemaakt worden. Dan heeft Kerkrade
ook iets te bieden voor de jeugd die zich hiermee bezig houdt en staat er niet weer
een pand leeg.
Doordat de meeste jongeren buiten de gemeentegrenzen naar school moeten
(wanbeleid!) en er geen uitgangsgelegenheden meer van betekenis voor jongeren
zijn binnen Kerkrade, hebben deze geen/nauwelijks binding met de stad. Creëer een
multifunctionele ruimte die zo veel mogelijk jongeren aanspreekt. Denk aan pool/snooker/tafelvoetbal/darten/disco etc. Wimpel niet alles af in het kader van "Het
kan overlast veroorzaken".
Een gezellige ontmoetingsplek voor ouderen. Waar men tegen een kleine prijs,
koffie, thee of fris, met of zonder gebak kan krijgen. Waar je gezamenlijk kunt
bordspellen, een krant lezen of een tukje kunt doen. Waar men de dorpsgenoten
kan bekletsen en het laatste nieuws uit de stad, het dorp, kan vertellen aan andere.
Waar dagelijks, vers gemaakte, kop soep genuttigd kan worden voor 50 cent. Waar
met de kerst iets te doen is voor de eenzame of alleen wonende van de stad of dorp.
Omdat zij met amper een AOW moeten rond komen. Waar ook regelmatig de
wethouder binnen loopt voor spreek uur te houden daar of raadsleden die graag
contact onderhouden met hun stemmers. Maar er kunnen ook lezingen worden
gehouden, voor geïnteresseerde ouderen.
Einderstraat is altijd apart geweest, niet gezellig te krijgen, café oud Kerkrade
draaide nooit
Het enige waar in centrum Kerkrade vraag naar is, zijn moderne woningen. Voor alle
leeftijden.
Hou op met dat schuiven van de een naar de andere plek
11













Weet niet







Ik heb een dringende oproep: LAAT de biblioheek bij het Carboonplein. De
bibliotheek heeft daar meer functies dan alleen boeken uitlenen. Dit komt mede
door het voortreffelijke personeel zoals Math!!! Het heeft ook een voortreffelijke
sociale functie voor met name de ouderen van Bleijerheide!!! En als de bibliotheek
goed bereikbaar is zoals nu, dan komen de mensen ook!!! Als hij zover weg ligt, in de
kerk, zoals nu het plan is, zullen de meeste mensen afhaken!!! Nu ga je
boodschappen doen, ff krantje lezen, kopietje maken, internetten, boekje lenen of
gewoon ff een praatje maken. En dan ben je weer ff buiten de deur geweest en ben
je aan de eenzaamheid ontsnapt. DUS beste mensen, die bibliotheek NIET
verplaatsen. Moet toch financieel te regelen zijn, toch? Veel succes!
Jongeren en ook ouderen hebben af en toe behoefte aan een gezamelijke hangplek,
in de zomer als mooi weer is is de markt perfect, maar ook in de
winter is behoefte aan gezelschap, gewone cafes zijn er genoeg, maak er een grote
gezellige huiskamer van, met bv poolbiljart tafel, tafelboetbal, , gezelschapsspellen,
lekker ouderwets voor wie zich verveelt en leuk vindt om
een spelletje te doen. Soort huiskamer spelletjes katten cafe ?
Kerkrade heeft te weinig plek voor alternatieve cultuur. Te veel gericht op oudere
middeninkomens. Weinig plek voor echte burgerinitiatieven. Geeft Post- ('informele
ruimte voor hedendaagse kunst' in het oude postkantoor) een boost. Of betrek die
mensen bij de organisatie.
SuperConfex wat er vroeger was was een succes
Verenigings- en vrijetijdsactiviteiten van uiteenlopende aard. Alternatief voor
geplande activiteiten die, vanwege weersomstandigheden, op de markt niet kunnen
doorgaan.
Voor activiteiten met mogelijkheden voor jong en oud met een goedkope
horecavoorziening
We missen in Kerkrade nog steeds de sfeer van het oude Hubertushuis..De Rodahal
is veel te groot en ongezellig om dit op te vangen
We moeten meer bewoners naar het centrum trekken waardoor we de leegstand
kunnen oplossen , er meer volk dag en nacht in het nu doodse centrum aanwezig is
en deze ook gebruik maken van de aanwezige winkels , we hebben de laatste jaren
teveel mooie winkelstraten in de andere wijken gekregen waardoor de mensen niet
meer naar het centrum hoeven komen daarnaast is natuurlijk ook het betaald
parkeren niet fijn
Aangepast qua gebruikt aan de andere accomodaties die zich in d'r Pool bevinden
Ben nooit binnen geweest, weet niet wat mogelijk is. Suggestie: fietsenstalling,
openbaar toilet.
Het gebouw is geen eigendom van de gemeente, althans dat denk ik. Al voordat de
bibliotheek zijn intrek nam in dit gebouw was het een onding waarin geen
winkelontwikkeling mogelijk was. De gemeente heeft een parkeerprobleem als het
gebouw gesloopt wordt of een andere bestemming krijgt, het dak wordt immers
door heel veel mensen gebruikt als parkeerplaats als men naar het gemeentehuis
moet.
Maak er levensloopwoningen die betaalbaar zijn? Ik ben de eerste die zich in schrijft
?. In het centrum en een woning die ik niet meer uit hoef tot aan mijn einde of zoiets
?
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Met de aankoop van de grond rond het ziekenhuis is de gemeente Kerkrade een stap dichter
bij de realisatieplannen voor het Center Court.

4 Stel er komt daadwerkelijk een zwemvoorziening komt op
Center Court, wat moet er dan gebeuren met D’r Pool?
70%

(n=271)
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Als er maar een 50 meter bad komt dat diep genoeg is om te kunnen blijven duiken. Of dat bij d'r
pool of bij centercourt is, maakt niets uit.
Ben zeer tegen het Center Court. Daar staat Kerkrade iet op te wachten!!!
Cebntercourt en d'r Poolo kunnen uitstekend naast elkaar. Doelstelling voor beiden aanpassen
en elkaar laten versterken. Center Court voor medische doeleinden en d'r Pool voor recreatieve.
D'r Pool moet blijven en er moet geen zwemvoorziening komen op Center Court. tenzij het een
openlucht bad wordt
Dr Pool moet blijven. Geen nieuw zwembad nodig
Een goede gratis parkeergelegenheid
Een moderne,bijzondere concertzaal (cap.500)
Een nieuw fatsoenlijk zwembad bouwen op de reeds gekochte grond bij het center court
Een tuin maken
Geen behoefte aan zwembad investeer in dr pool
Geen nieuw zwembad
Geen nieuw zwembad bouwen maar investeren in Dr Pool. In godsnaam zeg.
Geen nieuw zwembad samen met Heerlen en of landgraaf gezamenlijk groot zwembad elders
creëren de huidige uitstraling van der Pool laat te wensen over (2x)
Groen
GROEN vlak.
Het zou de gemeente goed staan om deze vraag aan dr Pool zelf te stellen. Hun zijn
belanghebbende in deze. Een gesprek en een eventueel hieruit voortvloeiende samenwerking
tussen Dr. Pool en Centeer Court zou dan te overwegen zijn. De belangen van de medewerkers
vooropstellende.
Kijken naar de levensvatbaarheid van D 'r Pool
Kwekerij voor oesterzwammen
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Ligt eraan hoe groot het nieuwe bad wordt en voor welke activiteiten dat gebruikt wordt
(medisch, fysio?) Pool voor recreatief zwemmen.
Niet toestaan dat er een zwemvoorziening kopt op CC
Niks nieuw
Pool laten bestaan, doelgroepen splitsen
Pool laten blijven.
Saunalandschap aanleggen
Slopen en een klein park aanleggen. Parkeergarage behouden. Park geschikt voor evenementen.
Urban toepassing
Verbouwen tot sportaccommodatie of evenementencomplex
Voortuin voor de Hamboskliniek, tuincafé voor patienten en bezoekers
Waarom een nieuw zwembad ??
Waarom nog een zwemvoorziening?
Wel slopen
Zie eerdere vraag, afbreken.

Toelichting
Slopen en het
gebied
herontwikkelen.


















Bijvoorbeeld herontwikkeling tot een statige woonresidentie.
D'r Pool is al jaren een vies zwembad! Weg ermee!
D'r Pool is ernstig verouderd en er is veel achterstallig onderhoud. Alleen al
dat laatste zou veel belastingsgeld kosten. Buiten kijf staat wel dat er een
zwemvoorziening moet zijn in Kerkrade en we niet het voorbeeld van de
scholengemeenschap achterna gaan.
D'r Pool is ook alweer wat jaren oud. Parkeren is er een probleem (de
parkeergarage is veel te krap, niet meer van deze tijd met al die pilaren).
Fitland zal ook wel op Center Court willen gaan zitten. Concentreer dan alle
sportieve activiteiten. Dat zou logisch zijn.
D'r Pool is zwaar verouderd. Als ze Center Court zo inrichten dat het
betaalbaar en leuk is om als familie te gaan zwemmen is een 2de zwembad
niet nodig.
D'r Pool verhuizen naar Center Court
Ik maak al heel lang geen gebruik meer van het zwembad. Maar als er iets
vergelijkbaars op Center Court komt, waar ook zwemlessen gegeven kunnen
worden en waar plaats is voor het fitness center inclusief de sauna, dan is
nieuwbouw waarschijnlijk beter.
Maak daar 50+ appartementen
Maar het moet wel betaalbaar blijven, gezond leven is namelijk anders voor
de grote beurs
Mij lijkt wel een vereiste dat het nieuwe zwembad MINSTENS alles biedt wat
D'r Pool biedt (voor alle doelgroepen). Zo is voor senioren een verwarmd
zoals nu bestaat onmisbaar. Ook het Turks stoombad valt hieronder. Maak
het daarnaast interessant genoeg voor de andere doelgroepen. En uiteraard
voldoende gratis parkeergelegenheid.
Slopen alleen als het nieuwe zwembad (liefst 50 meter bad) voldoende
capaciteit heeft.
Slopen en vervangen door klein parkje (met name fijn voor de bewoners van
Hambos en Kapelhof). De vraag is alleen: waar naar toe met de exploitanten
van het fitness centre / bowlingbaan?
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Anders namelijk:






Slopen is de beste oplossing. Ervoor zorgen dat er meer parkeerruimte komt
en dan kleinschalige bebouwing, een soort aanleunwoning, oftewel
levensbestendige woningen. Tevens kiezen voor meer groen en een
wandelpleintje met oude hoge bomen, waar het heerlijk is om er te zitten en
te relaxen.
Twee zwembaden in het centrum kan natuurlijk niet. Als het nieuwe
zwembad aan alles voldoet, o.a. wedstrijdsport, kan de Pool gesloopt
worden.
Voor het geringe gebruik als zwembad met jarenlange negatieve exploitatie
volstrekt niet noodzakelijk als voorziening in een stadscentrum
Concurrentie zorgt ervoor dat de prijzen niet de pan uit rijzen; voor wie
bouwt men eigenlijk dat Center Court!
De pool is niet alleen een zwembad, doch ook fitnesscenter en
bowlingcenter en is niet rechtstreeks vergelijkbaar met iets dat alleen maar
een zwemvoorziening is
Denk ook eens aan mensen die dit nodig hebben, en niet aan geldgier
Prima mooi sport voorziening.
Tevens kan men in het zwembad,een revalidatie programma met
specialisten aanbieden voor cliënten van de Hambos kliniek, Chronisch
zieken, 50+ zwemmen enz. dan wordt dr Pool misschien ook weer kosten
dekkend. Dr Poolligt centraal en heeft voldoende parkeerplaatsen.
Dr pool moet blijven en dat nieuwe zwembad afzeggen, ze kunnen beter
het geld in dr pool steken.
Er moet absoluut geen nieuwe zwemvoorziening komen dat is net zo dom
als die golfbaan , zwemmen is uit , daarnaast is zwemmen te duur geworden
door al die luxe van subtropisch super glijbanen enz , je merkt heel duidelijk
dat er qua zwemmen behoefte is aan een goedkope zwemgelegenheid kijk
naar de bezoekers aantallen op gratis plekken voorheen op sigrano in
heerlen , de enci groeve in maastricht het openluchtzwembad in merkstein
waar je voor 4 euro de hele dag van smorgens 9 tot savonds 7 kan zwemmen
, laat dr pool blijven maak alles weer 100 procent netjes zonder overdreven
kosten en n aantal dagen per week open natuurlijk het weekend en n
aantal doordeweekse dagen savonds en schoolzwemmen, maak het zwemen
weer populait en maak reclame buiten Kerkrade want wat is er nog aan
zwembaden in heerlen landgraaf en vooral maastricht , is voormalig
ehrenstein niet weer opnieuw leven in te blazen, er zijn nog gebouwen en
parkeerplaatsen niks fancy gewoon n paar grote betegelde bakken warm
water met n duikplank maar veel ligweide en wat om met n bal te spelen
simpele stevige omkleedruimtes en toiletten geen cafitaria maar n mobiele
friet of poffertjes ijs kraam de gelegenheid geven daar tijdens
openingstijden wat te verdienen, goedkoop parkeren goedkope entree en
veel reclame maken buiten Kerkrade .
Gemeente vind schijnbaar prestige belangrijk om ergens 100 meter verderop
nieuw zwembad te bouwen met gemeenten geld wat er niet is
En bij dr pool een sterfhuis constructie toepassen!
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Weet niet



Ik denk, dat we de senioren, meer in de stad moeten laten zitten en de jonge
gezinnen met kinderen in de buiten wijken. Senioren woningen voor de
kleinere beurzen. Senioren die alleen maar een AOW hebben of nog een
klein bedrijfspensioen. Zodat deze groep mensen ook dichter bij de
voorzieningen van de stad kunnen zitten. Ieder met een eigen balkon waar je
op kunt zitten, woonkamer met keukenblok, slaapkamer apart, wc/douche
en veel muurkasten. Alarmknop. Op het dak zonnepanelen. Een complex
met buitengevel en kleuren combinatie. Misschien zelfs rondom nog een
tuin met banken, dat men ook buiten kan zitten met de buren.
Naast bowlingbaan kun je denken aan sportschool, meditatieclinics etc. op
deze manier hoef je niet meer telkens buiten de stad naar de Roda plaza.
Ook hier is weer van toepassing : door een nieuwe ontwikkeling worden
elders "gaten getrokken". In het geval en 2 zwemvoorzieningen kort bij
elkaar zou ik zeggen: handhaaf d'r Pool (evt. wat aanpassen met een beetje
van het geld dat naar de zwemvoorziening van CC zou gaan. en zet CC op
met functies die reeds bestaande voorzieningen aanvullen en niet
vervangen,
Twee zwembaden kan natuurlijk niet, wat een domme vraag... Ik heb geen
zicht op de bouwkundige staat en financiële exploitatiemogelijkheden van
D'r Pool. Heb derhalve ook geen antwoord.
Waarom nog een zwemvoorziening? en dan ook nog zo dicht bij elkaar! had
dit geld in dr pool gestoken voor een update
We hebben toch dr pool, waarom een nieuw zwembad, kost onnodig geld,
geef geen onnodig geld uit, kan altijd nog als het zwembad niet meer
voldoet.
Het zembad kan als recreatief bad blijven bestaan. Zwembad Center Court
kan gebruikt worden als wedstrijdbad
Ander accomodaties die zich in d'r Pool bevinden kunnen mogelijk andere
invullingen krijgen
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5 Stel u mag de gemeente een tip geven voor het creëren van een meer
sfeervol stadscentrum Kerkrade, welke tip geeft u? (n=256)
Tip (68%):
































Aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen
Aantrekkelijk winkels ( terug) sfeervolle aankleding, activiteiten " reuring"
Activiteiten
Alle eventueel leeg staande panden laten huren voor een kleine huurprijs (bv een jaar gratis)
voor startende ondernemers zodat dit nog meer bezoekers trekt en het gezelliger wordt
Alle panden in de einderstraat, marktstraat en de grupellostraat die niet verhuurd zijn
verplichten (middels herbestemming) om te bouwen naar woonbestemming. Daarmee wordt het
winkelhart kleiner en compacter. De lege winkelpanden zullen dan weer bewoond gaan worden!
Alle winkels rondom de Markt verplaatsen naar Einderstraat, Poststraat en Hoofdstraat. Markt
enkel houden voor horeca.
Alles goed en wel met het nieuwe centrum maar het is een beetje verplaatsen van winkels
waardoor er ergens anders leegstand komt.
Alles slopen
Alles wat gebeurt tijdens WMC mag ook buiten deze periode georganiseerd worden.
Andere bestemmingen zoeken die mensen naar de binnenstad trekken
Autoluw houden en zitplaatsen, banken bv, plaatsen rond de bomen.
Bedenk dat er veel zeikerds zijn. Vaar een goed doordachte koers.
Besluitvorming
Bij het organiseren van evenementen op de markt zou de gemeente de samenspraak en
samenwerking met de cafe houders moeten opzoeken. De horeca-ondernemers betrekken en de
samenwerking opnieuw proberen op te starten.
Blijf evenementen organiseren
Bomen, plantenbakken, bankjes, etc.
Bouw een amfibieën theater ipv zwembad
Breng leuke verlichting aan die het centrum een modern uiterlijk geeft. De bril tunnels zijn mooi
verlicht met gekleurd licht. Misschien op een andere manier zou mooi zijn voor ons centrum.
Hier en daar een boom kleed het centrum ook mooi aan.
Btaalbare huur voor de winkeliers.
Crieeer eens een ander middenstand , want die maken toch jhet beeld van kerkrade, vooral de
cafe`s
Dat die kinder koppen weg komen
De 'echte' goede winkels terughalen
De aanloopstraten om naar centrum te kunnen, gezelliger maken door sfeerverlichting,
versieringen op basis van thema, en het gebruik van natuurlijke materialen
De interessante droomideeën realiseren die na de oproep van de burgemeester bij hem werden
ingediend. Daar waren tal van prima suggesties bij. Nooit meer iets van gehoord!
De markt wat meer aan kleden. Meer sfeer zoals vroeger
De sfeer is prima, nu nog wat goede winkels, dat duurt te lang.
De sfeer wordt door de bezoekers van het centrum gecreeerd. Deze groep bestaat echter vooral
uit bejaarden die - met alle respect - niet bijdragen aan een levendige sfeer. De gemeente zal
moeten inzetten op het aantrekken van jongeren. Niet alleen om de stad te bezoeken, maar ook
om zich er te vestigen.
De theater en bibliotheekvoorziening een aansprekende naam geven.
Dit komt veel te laat
Doe eens iets aan het geluids overlast en criminaliteit op de Ailbertuslaan!!??
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Door meer winkels aan te trekken die mensen aantrekken. Dan komen komen vanzelf meer
mensen
Draag zorg voor veiligheid
Één groot horecaplein van de markt maken met grotere en vooral gezelliger aangeklede
terrassen. Alleen een tafel met vier stoelen is echt niet voldoende. Met name de kant van
Bisschoff / Fainsjmekker etc
Een supermarkt in het centrum met gratis parkeren.
Eerst een zorgen dat het centrum verkeersluw wordt gemaakt. ze zijn al 3 jaar aan het denken
hoe. en het gemoriseerde verkeer blijf maar rijden door het centrum en handhavibg staat erbij
en kijkt erna.
Eerst het centrumplan klaar
Er is al veel gebeurd. Aanwezigheid groen en in kerstperiode sfeerverlichting
Er moet een eenrichtingroute komen via marktstraat > markt > einderstraat met enkele
parkeerplaatsen op de markt waar met maximaal 30 minuten kan parkeren. Bovendien moeten
er veel meer invalideparkeerplaatsen komen op strategische plekken in het centrum.
Er zijn wijken waar een hoop gedaan moet worden ..niet het centrum alleen,want daar komen
mensen van uit de wijken niet naar toe
Façade renovatie op de markt
Flexibele muziekkiosk aanschaffen
Ga m.b.t. terrassen op Markt meer richting idee zoals het op b.v. het O.L. Vrouweplein in
Maastricht is.
Ga verder met sfeer zoals het park, de nieuwe Hub! Dit zijn de dingen waar Kerkrade trots op
mag zijn
Geef dat grote lelijke pand tegenover het stadhuis eens een facelift
Geen winkels maar horeca op de markt en bereikbaar met auto
Goede sfeerverlichting.
Groen- bloemen- terrassen
Groene gevels, meer kleur
Groennnnnnn
Grote bomen, terrassen in het midden
Grote gebouw naast voormalige Zeeman kost wat kost afbreken. Deze vml. lcatie van de sociale
dienst van de gemeente is al jarenlang een doorn in het oog voor alle bezoekers van ons
centrum.
Haal een scholencomplex terug in de buurt van het centrum, wellicht een gedeelte van het oude
defensiekantoor daarvoor gebruiken
Herinrichten marktplein
Het is al gezellig
Het is reeds gezelliger op de markt, vuurwerkproof maken voor de toekomst
Hoofdstraat ook opkrikken
Horeca aan de kant van Giuseppe en Fainsjmekker verder uitbreiden
Ik kan alleen bedenken dat ik rond de kerst bv meer kerstbomen (niet per se aangekleed) en
meer sfeerverlichting zou willen. Ik denk dat meer groen en meer kleur (planten) altijd meer
sfeer brengt in een dorp/stad
Ik vind dat de gemeente veel initiatieven heeft opgestart om het centrum sfeervoller te maken
door 'Beleef Kerkrade'.
In de donkere dagen meer sfeerverlichting, en in de zomer meer bloemen
Ipv sportl en zwembad een eenvoudig groot openluchte amfi theater
Is nu ok. Evementen op markt houden maar wel niet alles uit de wijken laten verdwijnen
Is reven.eds aangege
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Jullie moeten eerst eens mensen zien te trekken.zorg dat winkeliers rede hebben om zich te
vestigen en vervolgens goedkoop parkeren.
Kerkrade te accepteren zoals het is en met weinig middelen de enkele keren dat Kerkrade op
bezoekers kan/mag rekenen de stad zo goed mogelijk te presenteren.
Koopavond weer op de kaart zetten
Maak er een themagebied van. Ik zou zeggen Koffie. Het zou veel Duitsers trekken, want het is
hier een stuk goedkoper.
Maak er een wooncentrum van met gezellige zitjes, terrasjes en div. soorten kleinschalige
horeca.
Maak iets voor de jeugd. Gemengd pübliek is gezelliger.
Markt een vriendelijkere uitstraling geven. hrt binnen stuk aantrekkelijker maken
Meer (muzikale) evenementen zoals Kirchroa jeet plat
Meer activiteiten voor een diverser publiek op het gebied van urban, kunst, muziek e.d.
Meer bekende winkelketens, dat trekt meer mensen en dat brengt sfeer
Meer bloemen en plantenbakken
Meer bloemen, b.v. aan de lantaarnpalen
Meer bomen planten
Meer cultuur evenementen en geef lokale kunstenaars een rol voor een bijzonder uiterlijk
Meer groen (4x)
Meer groen en meer banken
Meer groen op de marktplein en in de winkelstraten. Gezellige horeca en winkels
Meer groen plaatsen
Meer groen/bloembakken
Meer groenplekken in het centrum zelf
Meer horeca.
Meer jonge mensen in de stad houden
Meer kleine winkeltjes / startups
Meer kleur
Meer kunst
Meer muziek. Dat kan varieren van straatmuzikant tot groot orkest.
Meer op jongeren in spelen
Meer overdekte buiten terrassen ook in de winterdag
Meer parkeerplaatsen creëren, gunstigere huurprijzen voor winkeliers zodat er meer handel
komt.
Meer ruchtbaarheid meer mensen met ideeen voor een winkel de ruimte geven op een
kleinschalig gebied
Meer ruimte voor kunst, cultuur, muziek
Meer straatartiesten
Meer straatversiering
Meer vertier
Meer vertier en minder kroegen
Meer voor jeugd doen publiekstrekker waar jeugd op af komt
Meer winkels
Meer winkels en horeca met terassen
Meer winkels, Marktplein is erg groot en ongezellig als er geen activiteiten zijn.
Meer woningen in het centrum boven de winkels
Meer zitplaatsen maken niet ieder een wil op een terrasje ieder
Meerdere soorten winkels en de Hema graag terug !
Minder eettenten erbij en meer kleine en betaalbare winkels
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Mooie verlichting aanbrengen, niet alleen met de kerst.
Muziek, mooie verlichting, bloembakken aan lantaarnpalen
Net te veel winkels van het zelfde, maar denk ook aan de wijken.
Nog geen idee.
Nog grotere horecaconcentratie
Op de markt meer terrasjes
Openingstijden lunchrooms die niet op de markt liggen, verruimen
Ophouden geld te pompen in een verloren zaak
Ophouden met investeren in dit centrum, je haalt er nooit meer uit dan dat je er in stopt, de de
meeste bewoners van kerkrade komen helemaal niet naar het centrum.
Opwaarderen omliggende straten
Overlast verminderen
Pak leegstand aan
Pak op de markt de rij Kooiker - Giuseppe aan.
Parkeren buiten stadscentrum
Probeer de leegstand tegen te gaan. vraag desnoods een lagere huur
Rond de markt en misschien de einderstraat meer Horeca
Sfeermuziek uit boxen in het centrum
Sfeervolle straatmuziek
Speelgelegengeid /toestellen voor kinderen ipv een kale tegel markt
Startende ondernemers subsidiëren en met bestaande winkelketens in gesprek gaan om te
ervaren wat de reden voor vestiging in Kerkrade kan zijn
Subsidie geven om panden op te knappen, moderniseren. Mn pand voormalige capri. Kleuren
passen al heel lang niet meer in stadsbeeld. Nieuwe CenA heel mooi geworden.
Terassen en veel groen
Tip geven kan iedereen maar daadwerkelijk luisteren is twee
Toch proberen om de leegstaande panden weer een bestemming geven
Totaal verkeersvrij maken. Geen fietsers, bromfietsers en scooterrijders meer toelaten.
Trek meer bedrijven aan door bv. huurverlaging
Uitbreiden van het Markt oppervlak richting Niersprinkstrat.
Uitgaansgelegenheden
Vaker muziek, gezellige kleine evenementen
Veel bomen
Veel meer Horeca. Winkelcentrum had veel groter moeten zijn. Ter grootte van het Loon.
Veel te weinig winkeltjes
Verbeter de toegankelijkheid
Verfraai de gevels van het appartementecomplex tegenover het oude stadhuis, en meer
terrassen aan die zijde van de markt (wellicht (semi-)overdekt.
Vergeet ook hoofdstraat en Einderstraat niet
Vestig in het oude postkantoor het VVV kantoor met eventueel een toeristenwinkel. geef dat
gebouw een meerwaarde,zoals het er nu bij ligt heeft het geen meerwaarde.
Voldoende groen
Vooral de markt inrichten als hoogwaardige horecaplek
Vooral toeleggen op kleine winkels en veel horeca
Vraag eens andere mensen dan projectontwikkelaars en architecten ; zie maankwartier
Vriendelijker parkeergeld / gratis parkeren
Wekelijkse (muzikale) evenementen
Wi-Fi verbannen uit de winkels
Winkels nog meer centreren
20



















WMC Buitenfestival jaarlijks
Zie olv plein Maastricht. Meer groen . Momenteel een kale boel
Zie punt Einderstraat
Zoals het nu wordt vind ik al sfeervol, hopelijk worden de winkelpanden bezet
Zorg dat alle panden gevuld zijn en blijven!
Zorg dat er een aantrekkelijk winkelaanbod komt
Zorg ervoor dat het aantrekkellijk wordt voir winkeliers en horeca gelegen heden.dat wil zeggen
voir aantrekkelije huur prijzen
Zorg voor goed en divers aanbod winkels wordt het vanzelf sfeer op in het nieuwe centrum
Zorg voor veel meer groen en hotelaccomodatie.
Zorg voor voldoende parkeerplek
Zorg vooral voor vertier. Laat verenigingen optreden, laat kleinschalige evenementen
organiseren. Bijvoorbeeld de activiteiten voor de jeugd in de zomer.
Zorgdragen voor voldoende en gevarieerde winkels
Zorgen dat alle winkelpanden bezet worden, anders blijft kerkrade een dooie boel
Zorgen dat de nu leegstaande panden ingevuld worden
Zorgen dat de winkelruimte bezet raakt en in de andere straten ook daghoreca toestaan. Geef
elke straat een budget en laat daar iets leuks mee doen.
Zorgen dat er meer mogelijkheden zijn voor winkeliers, waardoor de leegstand minder wordt.
Zoveel mogelijk inzetten op recreatie en gezelligheid daar bij zoveel mogelijk aansluiten op de big
five

Ik wil geen tip geven (10%)
Weet niet(23%)
Toelichting
Tip










Als men in het buitenland is, ziet men in veel Zuid Europese landen veel pleintjes met
oude en mooie bomen, banken waar men kan zitten en relaxen. We zijn een
vergrijsde stad, maar met een snelkloppend hart. Laat dat gedeelte van Kerkrade dan
naar voren komen, een stand om er te zijn, te wonen en te relaxen. We hebben een
heel mooi achterland en dat moeten we mee verkopen. Ook een hotel in het
centrum zou een prachtige aanvulling kunnen zijn.
Andere trekkers zouden voor volk in het centrum zorgen waardoor het
aantrekkelijker wordt voor nieuwe winkelconcepten en ondernemende partijen om
in Kerkrade iets te beginnen. De link met het Limburgs Museum en het Gaia Park is
niet gelegd. Een gemiste kans, Bezoekers verlaten Kerkrade na een bezoek aan de
toeristische trekkers.
Besteed de gelden waarvoor ze bedoeld zijn, voor alle burgers in Kerkrade en niet
alleen de mensen van het centrum!
En ook geen onnodig geld uitgeven aan afschuwelijke standbeelden
Façades winkelpanden plus en woningen oerlelijk.
Grafity /gevelkunst zoals in heerlen met thema limburg en mijnen
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Het centrum van Kerkrade is gebaat bij een korte en lange termijn visie. Met name de
juiste inrichting van de deelgebieden, Einderstraat, Markt, Niersprinkstraat en
Hoofdstraat is hierin van belang. Door een juiste mix van detailhandel en horeca
wordt het publiek uitgenodigd om in het centrum te winkelen maar ook om een
hapje te doen. Door het etaleren van uitnodigende terrassen en diversiteit kan dat
ook worden bereikt. Voor de gemeente moet dan ook kwaliteit en niet het innen van
belasting voorop staan.
Het genoemde stuk oogt enorm gedateerd en straalt niets uit. Reserveer de markt zo
veel mogelijk voor horeca.
Hub is een volstrekt nietszeggende of aansprekende benaming voor een cultuur en
educatietempel wat het zou moeten zijn. Theater matineevoorstellingen vooral van
het vergrijsde deel van de bevolking.
Ik ging vroeger graag 1 x de week lekker het centrum in maar het is al jaren
uitgestorven.
Kerkrade focust zich veel te veel op senioren en de gemiddelde kerkradenaar
(middeninkomen, liefhebber van WMC en carnaval en verder niets) en de gemeente
geeft veel te weinig uit handen en bepaald zelf te veel. Koester de diversiteit in de
gemeente: Jongeren, intellectuelen, kunstenaars, immigranten, mensen uit de
armoedegroepen. Laat hen burgerinitiatieven ontplooien om het centrum weer
interessant te maken met alternatieve cultuur.
Kerkrade heeft n mooi centrum en er word veel gedaan en georganiseerd , maar
gezellig druk is het alleen tijdens evenementen of marktdag , voor de rest loopt er
weinig volk op straat , meer bewoning gaat meer dagelijkse drukte geven dat
gezelliger aandoed niet zo doods ls nu , ik hoorde over woongelegenheid voor
studenten uit het Duitse aken in leegstaande gebouwen in kk centrum, ik vind dat n
fantastisch idee dat zorgt ervoor dat de leegstand minder word dat er meer volk
rondloopt dat ook eet drinkt en zich ontspant das goed voor de middenstand en de
vergrijzing wie weet wat er straks nog na de studie blijft hangen omdat je in kk zo
leuk woont , n supermakt in kk centrum zal ook voor meer volk dus sfeer zorgen,
deze zou in beginsel in het nieuwe winkelcentrum komen waar is die nu ? en dan
geen aldi he maar n ah of jumbo
Leegstaande bedrijfspand verplichten na 2 jaar om er een woning van te maken of
verplichten de huur enorm te verlagen. op de markt de winkels verwijderen en er
één groot horeca verhaal van te maken. de winkeltjes naast het gemeentehuis slopen
en er 1 bredere doorgang van maken. werkplaats K naar het centrum verplaatsen en
de oude locatie slopen. winkels buiten het centrum nog meer stimuleren om naar het
centrum te komen. minder evenementen maar meer langdurige goed uitgewerkt
activiteiten activeren zoals een het huis van sinterklaas met de deur onder de trap
van het raadhuis als toegang. brocantemarkt 3 dagen en kaasmarkt. nu wordt alles
gestimuleerd door een organisatie en niet door de gemeente en ik merk zelf met
mijn evenement dat de gemeente liever moeilijk doet dat makkelijk.
Men zegt Kerkrade leeft, zelf vinden wij dat niet, kerkrade leeft alléén bij
georganiseerde activiteiten, vroeger was er altijd veel te doen in het centrum, nu is
dat niet meer. winkels zoals de Hema, enz. zijn allang dicht. In de Einderstraat liggen
winkelpanden al jaren leeg! Er wordt €200.000,00 voor een beeld uit gegeven bij de
Rodehal. Een groot gedeelte van de bewoners vind het beeld afschuwelijk.
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Weet niet



Omdat er de laatste jaren helemaal niks meer te winkelen viel in het centrum moet
het publiek opnieuw worden aangetrokken.Beginnende winkeliers zou tijdelijk gratis
of tegen geringe vergoeding winkelpanden moeten worden aangeboden.Als de
stroom winkelaars weer eenmaal op gang is gekomen kan alsnog worden
onderhandeld over de huurprijs.Echte publiekstrekkers gratis winkelruimte
bieden(tijdelijk) is ook goed idee (zoals een prijsmepper,H&M,grote tweedehands )
OPENBAAR VERVOER!!Zodat kan wonen in kerkrade elders werken, studeren.
Paal en perk stellen aan geluids- en verkeeroverlast gevende evenementen
Pak leegstand aan. Door bijvoorbeeld nederlandse en duitse ketens bij elkaar te
brengen in het centrum. Meer mensen brengt meer sfeer.
Sfeer breng je in een stad door kleine aanpassingen, onder elke vensterbank, een
bloemenbak met Oostenrijkse hanggeraniums, die rustig kunnen hangen zonder
gestoord te worden in hun bloemrijke pracht. Tegen niets zeggende gevels, kunnen
klimplanten naar boven worden geleid, zonder schade aan de gevels te veroorzaken.
Zoals verschillende soorten clematissen. Enkele stoeptegens eruit klaar. Sfeer
verlichting, die mooie gevels extra sieren. Door extra aandacht te geven aan de
gevelversiering. Ook het oude postkantoor en de oudere herenhuizen in de straten.
De kunst in de straten, goed gericht laten beschijnen, dat het beeld in de avond ook
goed tot zijn recht komt. Zodat de burger, ook genegen is, een avond wandeling te
doen, door de sfeervol verlichten straten. Tevens geeft dit ook een veilig gevoel aan
de burgers op straat. Een fijn klokkenspel uit de kerktoren of vanaf het stadhuis.
Vind het wiel niet opnieuw uit, laat je inspireren wat andere moderne steden doen
en pas dit in een aangepaste vorm toe in ons centrum.
Ziet er niet vriendelijk
uit
Zorg voor activiteiten die mensen aanspreken. Zorg in de zomer voor muziek op de
markt. Dat trekt mensen en bindt mensen! Maar zorg hierbijnook dat de
consumptieprijs niet de pan uit rijst. Mensen moeten letten op hun geld en maken
keuzes!
En dan als gezamenlijke ondernemers in de zomermaanden muziek festivals
organiseren
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