Factsheet
Project Rolduckerveld

• Totaal beoogde investering in het plangebied Rolduckerveld bedraagt: ca.110 miljoen euro
• Uitvoerende partijen: Wonen Zuid, HEEMwonen en gemeente Kerkrade

• Overige betrokken partijen: Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg

Algemene informatie

Leefbaarheidssituatie Buurten 2016

In de wijk Kerkrade-Oost en in het bijzonder de buurt
Rolduckerveld (ongeveer 2.700 inwoners) wonen veel
mensen met een relatief kwetsbare achtergrond.
De wijk kampt al jaren met een aantal samenhangende
vraagstukken - op fysiek, sociaal-economisch en
maatschappelijk gebied - die de leefbaarheid voor
de bewoners zeer nadelig beïnvloeden. Voor dit gebied
is een meervoudige aanpak geformuleerd:
• verdunning en sloop van particulier bezit;
• verduurzaming van het te behouden en het nieuw
te realiseren corporatiebezit;
• kwalitatieve afstemming van aanbod en
toekomstige vraag;
• verbeteren van de sociaal economische situatie
en veiligheid;
• realisatie van een kwalitatief hoogwaardige en
groene openbare ruimte op een krimplocatie.
De buurt kent bovengemiddelde achterstanden en
problemen op sociaal-maatschappelijk gebied.
Het gemiddelde inkomen per inwoner en inkomensontvanger is het laagste binnen Kerkrade. De draagkracht van deze mensen is dan ook zeer beperkt.
Het aandeel huishoudens onder het sociaal minimum
is in Rolduckerveld het hoogst.

Leefbaarometerscore

•

Gemiddeld inkomen laag (17.000), veel bijstandsuitkeringen,
hoog aandeel lage inkomens (52%)

•

Hoge bevolkingsdichtheid

•

Veel 65+ers

Laag en Hoog in Rolduckerveld

Opvallend hoog

Opvallend laag

Algemene bijstandsuitkeringen
(per 1.000 huishoudens)

101

Antilliaanse/Arubaanse nationaliteit (%)

3%

Huishoudens met lage koopkracht (%)

23%

Huishoudens onder of rond het sociaal
minium (%)

18%

Niet actieven (%)

40%

Statistische gegevens Leefbaarheid
Buurt

Leefbaarheidssituatie

Inwoners van Rolduckerveld
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Kerkrade-Centrum
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Holz
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Bleijerheide
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Aantal
inwoners

Aantal
huishoudens

2.575

1.340

1,9 pers

2.289

Boven gemiddelde / Hoog

Onder gemiddelde

Hoog

Leeftijd

Type huishoudens

Herkomst

Nederlands (64,5%)

Westers (23,5%)

Marokkaanss (2,1%)

Surinaams (0,2%)

Antiliaans (3,1%)

Overig Niet-Westers (5,6%)

Eygelshoven-Kom

RV

RV

RV

RV

RV

RV

RV

RV

RV

Inkomen

Waubacherveld

ZG

ZG

ZG

ZG

ZG

Gem. inkomen per inwoner

Vink

G

G

G

G

G

Lage inkomens (%)

52%

Chevremont

RV

RV

RV

RV

RV

Hoge inkomens (%)

7%

Haanrade

G
V = Voldoende

G
RV = Ruim Voldoende

G
G = Goed

G
ZG = Zeer Goed

Bevolkingsdichtheid
(OAD)

Boven gemiddelde / Hoog

Hopel

Z = Zwak

Personen per
huishouden

Turks (1,2%)

G

G

Laag

EUR 17.000

Zeer laag
Laag
Gem. Nederland

Kwaliteit woningen
De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dit betekent dat de woningen gemiddeld
50 jaar oud zijn en niet meer voldoen aan de bouwtechnische en energetische eisen, comfort, gezondheid,

binnenmilieu en uitstraling. De wijze van bouwen was structureel anders dan tegenwoordig. Het energiezuinig
bouwen gebeurde toen niet. De meeste woningen zijn van het ‘Energielabel G.’ Dat wil zeggen dat er vaak

geen combiketel aanwezig is, geen vloer-, spouw- of dakisolatie, en dat er meestal ook geen mechanische
ventilatie plaatsvindt.

Verder valt op te merken dat de woningen erg gehorig zijn. Ook de woningtypologie is niet meer van deze tijd,
veel woningen zijn slecht toegankelijk voor mindervaliden en liftvoorzieningen ontbreken in veel gevallen.

Gegevens per uitvoerende partij
HEEMwonen

Wonen Zuid

Totaal geraamde investeringen in gebied

Totaal geraamde investeringen in gebied

Woningbezit

Woningbezit

herstructureringslocatie: 452 woningen

tureringslocatie: 64 woningen (reeds gerenoveerd)

Rolduckerveld door HEEMwonen: 69,5 miljoen euro

Aantal woningen in bezit HEEMwonen binnen

Rolduckerveld door Wonen Zuid: 31 miljoen euro

Aantal woningen in bezit Wonen Zuid binnen herstruc-

Sloop

Sloop

•

•

•

•

Reeds gesloopte woningen: 64

Beoogde sloop: 200 woningen locatie Hertogenlaan

(2 hoogbouwflats)

Geraamde sloopkosten 2 hoogbouwflats:
ca. 5,5 miljoen euro

Nieuwbouw
•

Op locatie Hertogenlaan Noord: ca. 35 woningen

•

Totaal nieuwbouw: ca. 85 appartementen

•
•

Op locatie Hertogenlaan Zuid: ca. 50 woningen

Raming beoogde investering woningen plangebied:
64 miljoen euro

•

•

Reeds gesloopte woningen: 196

Beoogde sloop: 200 woningen locatie Zonstraat

(2 hoogbouwflats), na 15 jaar exploitatie

Sloopkosten opgenomen in de business case

Nieuwbouw
•

108 nieuwe woningen in noordelijk deel van

•

Raming beoogde investering nieuwbouw locatie

plangebied (diverse type woningen)
Noord: 20 miljoen euro

Project hoogbouw Zonstraat

(Businesscase Rolduckerveld)
•
•
•

Aankoop en exploitatie 200 woningen aan
de Zonstraat (2 hoogbouwflats)

Nieuwbouw op locatie Zonstraat (na sloop in 2035)

maximaal 76 appartementen

Raming beoogde investering project hoogbouw
locatie Zonstraat: 11 miljoen euro

			

Gegevens per uitvoerende partij
Gemeente Kerkrade

Stadsregio en Provincie

Totaal beoogde investering gemeente Kerkrade

Aanpak t/m 2025 voor de regio Parkstad:

in Rolduckerveld: 6,33 miljoen euro
•

Bijdrage in aanpak hoogbouwflats/particulier

•

Investering in de openbare ruimte

bezit (BC Rolduckerveld): 2,23 miljoen euro

(wegen, groen, voorzieningen): 4,1 miljoen euro

Totaal beoogde investering in plangebied voor

verbetering van de leefbaarheid door aanpak van
slechte particuliere woningvoorraad
en woonklimaat, door:
•

Sloop/nieuwbouw

•

Koopwoningen omzetten naar huur

•
•

Aankoop, tijdelijke verhuur en sloop
Samenvoegen of woningverbeteringen

opwaardering wegen, groenvoorziening en overige

Stadsregio Parkstad heeft subsidie verstrekt voor het

9,67 miljoen euro.

het plangebied Rolduckerveld. Ook worden middelen

voorzieningen openbare ruimte bedraagt:

Partners Wonen Zuid en HEEMwonen dragen
hiervoor 5,75 miljoen euro bij.

uit de markt halen van slecht particulier vastgoed in

vanuit de Regio Deal Parkstad Limburg voor dit doel
ingezet.

Investeringen project: hoogbouwflats Zonstraat
(Businesscase Rolduckerveld)

Totaal benodigde investering in de businesscase
Zonstraat bedraagt: ca. 11 mln.

Overzicht financiering BC Rolduckerveld

Inleg partijen

Provincie Limburg

€

1.250.000

Stadsregio Parkstad Limburg

€

1.500.000

Regio Deal Parkstad Limburg / Rijk

€

5.500.000

Wonen Zuid

€

547.000

Inleg gemeente Kerkrade

€

2.230.000

Totale inleg / financiering BC Rolduckerveld

€ 11.027.000

Toelichting Regio Deal Parkstad Limburg project
Rolduckerveld

De inleg van 5,5 miljoen euro vanuit de Regio Deal is

gematcht met eenzelfde bedrag door Provincie Limburg,
Gemeente Kerkrade en Stadsregio Parkstad Limburg
op een totale investering van ruim 100 miljoen euro

voor de gehele gebiedsontwikkeling Rolduckerveld.

www.kerkrade.nl/Rolduckerveld

