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Geacht College,

Op zaterdag 1 april lazen wij in Dagblad De Limburger het bijgevoegde artikel "Geleense stofferingszaak 

mag niet naar Krawinkel" waarin aangegeven stond dat het College een ondernemer niet toestaat om zijn 

bedrijf uit te breiden middels verplaatsing vanaf de Rijksweg-Zuid Geleen naar bedrijventerrein Krawinkel.

Dit bericht verrastte ons zeer omdat het College regelmatig aangeeft economische ontwikkelingen te 

stimuleren en vanwege werkgelegenheidsbevordering ook open staat voor maatwerkoplossingen.

Deze ondernemer is afkomstig uit Brunssum en verhuisde in 2003 naar Geleen om een bedrijf te starten. 

Enkele jaren later betrok hij een groter pand met omzetgroei tot gevolg.

De crisis zorgde er voor dat de omzet in flink daalde maar hij hield het hoofd boven water.

In 2008 had hij een filiaal in Brunssum opgestart en vorig jaar maakte hij daar een stap door een groter 

pand te betrekken met flinke omzetgroei tot gevolg. Zijn bedrijf heeft nu zeven personeelsleden.

Ook in Geleen ziet hij mogelijkheden een nieuwe en verantwoorde stap te maken.

Toen zich in december 2016 de mogelijkheid voordeed om het pand Hofdwarsweg 71 (showroom en retail 

Keuken Kampioen) over te nemen zag hij dit als de ideale mogelijkheid voor zijn ambitie in Geleen.

Naast een grotere showroom maakt dit pand het mogelijk om voor beide vestigingen alle gordijnen en 

andere materialen op maat maken in een atelier hetgeen extra werkgelegenheid tot gevolg zal hebben. 

Daarbij komt dat er niet alleen betere opslagruimten zijn, maar ook dat de bedrijfsbussen niet langer (ook 

's avonds) langs de drukke Rijksweg geparkeerd behoeven te worden en dat ook klanten hun auto's niet 

langs de Rijksweg maar op het eigen parkeerterrein kunnen parkeren.

Het College wil, conform de Retailstructuurvisie uit 2008, 'woninginrichting' op Gardenz concentreren en 

droeg in een gesprek het voormalige pand van Leenbakker aan de Nusterweg uin Sittard als alternatief aan. 

De ondernemer heeft geen vertrouwen in vestiging op Gardenz vanwege de kosten en omdat de door hem 

gewenste omvang te klein is in vergelijk met andere bedrijven daar gevestigd.

Vestiging in Sittard-Noord of in het centrum van Geleen ziet hij niet zitten.

Op het deel van het bedrijventerrein Krawinkel waar Keuken Kampioen gevestigd is zijn meerdere 

bedrijven uit allerlei branches gevestigd waarvan slechts een deel (minderheid ?) 'productie' levert.

Enig onderzoek ter plekke leverde al snel op dat o.a. Bovitec (showroom betonvloeren + retail 

verfprodukten), Biba (showroom + groothandel bijouterie), Smets (distributie groenten en fruit), Aktie 

notarissen, Socura (detachering en advies in het Sociale Domein), dierenkliniek Brandts, ABC-adviseurs 

(financiële dienstverlening) geen 'productie' leveren en zich daartoe ook niet rekenen.
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De afgelopen jaren heeft het College meermaals afwijkingen van de Retailstructuurvisie toegestaan en zelfs 

gestimuleerd met het oog op werkgelegenheid en economische groei.

Van uit de Raad werd er eveneens meermaals gewezen op situaties waarbij de Retailstructuurvisie 

ontwikkelingen in de weg stonden.

Gezien het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1) Bent u het met ons eens dat de uit 2008 stammende Retailstructuurvisie, mede met het oog op de 

nu gaande economische groei en de veranderde inzichten over maatschappelijke en sociale zaken, 

op korte termijn opnieuw in discussie gebracht moet worden?

2) Bent u het met ons eens dat er een categorie ondernemers en ondernemingen is (/ kan zijn) die 

geremd (kunnen) worden in hun ontwikkeling doordat de stap die zij moeten maken om uit een 

winkeltje te groeien te groot is (/ kan zijn) omdat er, binnen de retailstructuurvisie, geen ruimte 

wordt geboden om op een door de ondernemer als 'verantwoord' aangemerkte schaal te groeien?

3) Bent u het met ons eens dat, afgezien van de vraag of het te vestigen atelier wel of geen 'productie' 

is, het 'leveren van productie' als grondslag voor vestiging op het betreffende (deel van het) 

industrieterrein wel erg discutabel is?

4) Bent u het met ons eens dat verplaatsing van de vestiging vanaf de Rijksweg-Zuid een bijdrage kan 

leveren aan het beleid dat compactisering van het centrum tot doel heeft?

5) Bent u het met ons eens dat de gemeente kansen die zich voordoen moet grijpen en daarom ter 

plekke een activiteit die in wezen nauwelijks afwijkt van die van Keuken Kampioen zou moeten 

stimuleren, met name wanneer het een lokale ondernemer betreft die bewezen heeft op een 

voorzichtige wijze langzaam te willen en kunnen groeien?

6) Is het College bereid om gezien bovenstaande overwegingen de kwestie opnieuw te onderzoeken 

en op korte termijn middels maatwerk in samenspraak met de ondernemer vestiging op deze of 

een andere locatie waarin de ondernemer vertrouwen heeft mogelijk te maken?

Hoogachtend,

Jack Renet

Raadslid OPA-Sittard-Geleen
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Geleense stofferingszaak 

mag niet naar Krawinke'.

GELEEN
DOOR ERWIN SCHMIDT

Interieurspeeialist Jos Dirkx 
mag zijn zaak niet verhuizen 
van de Geleense Rijksweg-Zuid 
naar Krawinkel. Dirkx zegt nu 
winkelruimte buiten Sittard- 
Geleen te gaan zoeken.

Dirkx heeft de aankoop van het 
pand waarin nu de Keuken Kampi
oen nog zit noodgedwongen afge
blazen. Hij krijgt geen toestemming 
van het stadsbestuur om zijn zaak 
aan de Hofdwarsweg te vestigen. 
Dirkx runt zijn zaak in woning- & 
projectstoffering momenteel aan 
de Rijks weg-Zuid. Hier heeft hij zo’n 
250 vierkante meter winkelruimte. 
„Er is hier in de straat terugloop van 
klandizie. Ik moet bovendien mijn 
bedrijfsauto’s hier aan de straat 
parkeren, gewoon bij mensen voor 
de deur. Regelmatig heb ik schade 
aan de bestelbussen door vandalis
me”, legt hij uit.

Parkeren
Het pand op bedrijventerrein Kra
winkel biedt hem de mogelijkheid 
zijn bestelbussen op eigen terrein 
achter een hek te parkeren. Hij zou 
er een winkelruimte willen inrich
ten die tweemaal zo groot is als zijn 
huidige zaak. Maar daarvoor is me
dewerking van B en W nodig.
In december kocht Dirkx het pand 
op Kra winkel aan, onder voorwaar
de dat het stadsbestuur zijn zaak 
daar zou toestaan. „Ik kreeg maar

niets te horen, want ze hadden het 
zo druk. Maar vorige week is mij 
medegedeeld dat mijn zaak op Kra
winkel niet wordt toegestaan.”
In een gesprek zou wethouder Pie
ter Meekels (GOR, economie) hem 
erop hebben gewezen naar Gardenz 
te kunnen gaan. „Maar de huur die 
daar voor winkelruimte wordt ge
vraagd kan ik niet betalen”, zegt 
Dirkx. „Ikga nu op zoek naar ruimte 
in een andere gemeente.”

Retailbeleid
Volgens een zegsman van Meekels 
laten het bestemmingsplan en het 
re tailbeleid vestiging van een woon
winkel op Krawinkel niet toe. Op het 
terrein mogen bedrijven komen die 
produetieruimte nodig hebben, 
waarbij ondergeschikte detailhan
del is toegestaan, die niet meer dan 
20 procent van de bedrijfsvloer in
neemt. Volgens de zegsman produ
ceert het stofferingsbedrijf van 
Dirkx zelf niets. „Hij wijzigt alleen 
producten.” Het op maat maken van 
laminaat of gordijnen ziet de ge
meente niet als ‘productie’. 
Daarnaast zou de 500 vierkante 
meter retailruimte die Dirkx wenst 
niet in lijn zijn met de normen voor 
‘ondergeschikte retail’.
Volgens de woordvoerder is Dirkx 
er inderdaad op gewezen op welke 
plekken vestiging van zijn zaak wel 
mogelijk is binnen de gemeente. Dat 
zijn woon- en tuinboulevard Gar
denz in Geieenenhet Industriepark 
Bergerweg aan de Sittardse Indus- 
triestraat.


