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"Mijn naam is Lara, getrouwd
met Frans, mama van Fiene en
inmiddels trotse eigenaresse
van Kruimel, de leukste baby &
kids boutique van Horst en
omstreken! Daarvoor heb ik
mezelf vier jaar lang
brocanteur mogen noemen,
doordeweeks runde ik mijn
winkel ‘Façon de Vivre’ in Horst
en in de weekenden reisde ik op
en neer naar Frankrijk op zoek
naar de mooiste brocante
schatten. Toen door corona de
inkopen stil kwamen te liggen
en wij in verwachting waren
van ons eerste kindje, ontstond
het idee voor Kruimel. Ik kwam
er tijdens mijn zwangerschap
vrij snel achter dat de
gemeente Horst aan de Maas
nog een leuke babywinkel
miste, daar heb ik eigenhandig
verandering in gebracht! In
september 2021 is Kruimel
geopend als baby boutique,
inmiddels is daar ook een kids
assortiment aan toegevoegd.
Horst kent de gezelligheid van
een dorp en het uitgebreid
winkelaanbod van een stad. Je
kunt voor zo’n beetje alles wat
ik mij kan bedenken goed
slagen in het centrum van
Horst. De diversiteit in winkels,
veel zelfstandige, lokale
ondernemers en enkele grotere
ketens vullen de winkelstraat.
In combinatie met de leuke
activiteiten die georganiseerd
worden is Horst een
trekpleister voor jong en oud.”

R E T A I L

Een compact en gemoedelijk centrum 

Inwoners van de gemeente horst aan de maas
Het aantal inwoners in de gemeente Horst aan de Maas is de afgelopen tien
jaar flink gestegen. Het aantal is met 1.574 personen toegenomen van 41.465
in 2010 tot 43.039 in 2022. 
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Staafdiagram: groei inwoners gemeente Horst aan de Maas tussen 2010-2022.

Horst heeft een compact en gemoedelijk centrum met een veelzijdig aanbod
aan winkels en horecagelegenheden. In de winkelstraat zitten de bekende
winkelketens waaronder Action, Hema, Kruidvat en Albert Heijn. Daarnaast
kent Horst diverse lokale, hippe winkels en vers aanbieders waar de
consument wordt voorzien van deskundig, persoonlijk advies. Van Nijmegen
tot Roermond komen consumenten voor deze speciaalzaken naar het
centrum van Horst. Voor de gezelligheid komt men graag naar de diverse
lunchrooms, koffiezaken, gezellige cafés en restaurants. Parkeren in Horst is
gratis op één van de 1.000 parkeerplaatsen met of zonder parkeerschijf. Ook
zijn er in Horst oplaadpunten voor elektrische auto's. 

De gemeente heeft een landelijke omgeving met een sterke food- en
agribusiness achtergrond. Gelegen in de provincie Limburg is Horst aan de
Maas de grootste gemeente met een oppervlakte van 19.192 hectare. Er zijn
18.593 huishoudens met een gemiddelde dichtheid van 576 adressen per
km2. Er wonen ruim 43.000 inwoners in de gemeente Horst aan de Maas
verdeeld over 16 dorpen; Horst, America, Meterik, Broekhuizenvorst,
Sevenum, Hegelsom, Tienray, Broekhuizen, Grubbenvorst, Lottum, Swolgen,
Griendtsveen, Melderslo, Meerlo, Kronenberg en Evertsoord. 
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De Horster woningmarkt groeit en bloeit
Horst aan de Maas wordt door inwoners gezien als een zeer aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Jongeren blijven
hier graag om te wonen en werken en ook ouderen vinden hier een fijne plek. Er wordt geïnvesteerd in woningen voor
alle doelgroepen. De gemeente wil daarom voor 2025 vergunningen verstrekken voor de bouw van 1.000 nieuwe
woningen. De gemeente heeft ook gezocht naar andere innovatieve, duurzame manieren om woningaanbod te
creëren. In 2022 hebben 50 bestaande panden een nieuwe woonfunctie gekregen. 
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“Wij zijn Marieke en Sandra Weijs, allebei 33 jaar en afkomstig uit Horst. Samen
hebben we twee jaar geleden Slijterij Weijs overgenomen van onze ouders, sindsdien
zijn wij dus echt ondernemer, daarvoor draaiden wij al enkele jaren mee in het bedrijf.
Onze onderneming bestaat uit een winkel (slijterij), een groothandel (we leveren o.a.
aan horeca, sportkantines en doen feestverzorging) en een proeflokaal waar we
gemiddeld twee keer per maand een proeverij organiseren. 

We zijn dé specialist in wijn, (speciaal)bier, whisky en andere sterke dranken. Horst
heeft een grote diversiteit aan winkels. De winkelstraat is niet gevuld met enkel grote
ketens, maar veelal zelfstandige ondernemers in zeer uiteenlopende sectoren. Dat
maakt het een uniek centrum met een grote aantrekkingskracht voor bezoekers. Het is
een gezellig en divers centrum waar je met vragen altijd bij andere ondernemers of het
Centrummanagement terecht kunt.”

Wat hebben de horsternaren te besteden en waar geven ze hun geld aan uit? 
Het gestandaardiseerde besteedbaar inkomen per inwoner van de gemeente Horst aan de Maas bedroeg in 2020
gemiddeld €33.000. Ten opzichte van het landelijke bruto besteedbaar inkomen in 2020, wat staat op €32.400, zit de
gemeente Horst aan de Maas net iets boven het gemiddelde. 

Taartdiagram: bestedingspatroon inwoners gemeente Horst aan de Maas 2020.

De gemeente Horst aan de Maas kent een levendige
vrijetijdseconomie en telt de meeste overnachtingen van heel
Limburg, met gemiddeld 1.6 miljoen toeristische
overnachtingen per jaar en 5 miljoen dag toeristische
bezoekers. Grote publiekstrekkers van de gemeente zijn
Attractiepark Toverland, de Peelbergen en de vele mooie
wandel- en fietsroutes langs de Maas. Deze verblijf- en
dagtoeristen geven samen per jaar circa 186 miljoen euro
uit.
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Donutdiagram: bestedingspatroon verblijf- en dagtoeristen 
gemeente Horst aan de Maas 2022.

= 68% Nederlandse toeristen

= 32% Buitenlandse toeristen


