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1 Uitwerking workshops werkconferentie AWLO 2017 
 

 

Workshop 1. Nieuwe woonvormen  
Procesbegeleider: Vera Gijsbers, notulist: Serkan Yilmaz 

 

Kleine duurzame woonvormen 

 Bij een kleine duurzame woning wordt door de deelnemers gedacht aan een 
vrijstaande unit die je makkelijk kan verplaatsen en transporteren. Deze 
woningen zijn duurzaam, hebben zonnepanelen en voorzien van een 
warmtepomp.  

 Betaalbaarheid is een aandachtspunt voor kleine duurzame woningen. 

 Recreatiewoningen zouden volgens de deelnemers een dubbelbestemming 
moeten krijgen, verloedering van een recreatiepark moet tegen gegaan 
worden. 

 Door verschillende regelgeving (contigentenafspraken, bouwregels, RO-
regels) wordt creativiteit van mensen onderdrukt.  

 Er is volgens de deelnemers van de workshop in alle lagen van de bevolking 
veel behoefte aan tijdelijke woonvormen. 
 

Wonen met familie/vrienden: 

 Volgens de deelnemers heeft slechts een kleine gedeelte van de markt 
interesse in wonen met familie/vrienden. In Duitsland wordt het ook wel 
‘familienhaus genoemd. 

 Regelgeving zou het geschikt maken van grote woningen (een 3 
generatiewoning) voor alle groepen niet moeten tegen houden.  
 

Alle nieuwe woonvormen: 

 Volgens de deelnemers zijn er te veel regels met betrekking tot 
bestemmingsplannen. Hier zou flexibeler mee om gegaan moeten worden, 
dat zou ten goede komen van de creativiteit.  

 Contingentenafspraken moeten worden gestopt. 

 Vrijheid moet de basisgedachte zijn, laat de markt werk zijn werk doen. 

 De deelnemers vinden het juist duurzaam dat er in bestaande woningen 
meerdere wooneenheden kunnen worden gemaakt.  

 De gemeente moet nieuwe initiatieven stimuleren en faciliteren,  
o Door jongeren alle mogelijkheden te bieden, 

o En bedrijvigheid op het platteland moet compleet vrij zijn. 

 Denk aan de nieuwe trend van de ZZP’ers in het buitengebied die graag 
wonen en werk combineren, speel hier op in. 
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Workshop 2. Betaalbaarheid en kwaliteit, jongeren kiezen of  

delen  

Procesbegeleider: Emmeke en Lieke, notulist: Popke Popkema 

 

Jongeren  

 Het grootste gedeelte van de deelnemers (55%) geeft aan dat jongeren 
accepteren zelf aan de slag te moeten gaan om aan een woning te komen.  

 Argumenten van de deelnemers die vinden dat jongeren dat niet accepteren 
zijn: 

o Een woning is niet te krijgen of te betalen. Pas als stel heb je genoeg 
inkomen om een aan een woning te komen.  

o Contingenten moeten beschikbaar worden gesteld, o.a. voor het 
verbouwen van boerderijen in kleine appartementen. 

 Het is onduidelijk wat jongeren zien als kwaliteit.  

 Het klopt dat jongeren vooral een koopwoning willen hebben. 

 Jongeren hebben behoefte aan een kleine woning, denk aan een oude 
bejaardenwoning. 

 De deelnemers vinden dat je moet investeren in het behoud van jongeren. Denk 
hierbij ook aan jongeren in de maakindustrie of in het boerenbedrijf.  

 Bijeenkomst in Zelhem met 30 jongeren, organiseer het benaderen van jongeren 
op lokaal niveau. 

 
Instapklaar maken woningen ouderen  

 Het grootste gedeelte van de deelnemers (55%) zijn het er niet mee eens dat 
makelaars ouderen moeten overtuigen om woningen instapklaar te maken 
voordat ze uitstromen.  

o Er moet juist flexibeler worden gebouwd zodat je makkelijker kunt 
splitsen of samenvoegen.  

o Seniorenwoningen zijn nu duurder dan eengezinswoningen, hier moet 
eerst iets aan veranderen. 

 Argumenten van deelnemers die het hier wel mee eens zijn: 
o Uit ervaring bleek dat het huis snel werd verkocht omdat het huis up-

to-date werd gehouden, 
o De prijs van minder courante woningen blijft te hoog, als je een woning 

instapklaar maakt is het die prijs ook waard.  
 
Tijdelijke kleine woningen  

 Tijdelijke kleine woningen zijn een must volgens bijna alle deelnemers van de 
workshop. 

Ze moeten worden gebouwd voor terugkerende studenten 
o Woonstudio’s moeten in leeg vastgoed worden gebouwd.  

 De meningen zijn verdeeld of het verdienmodel voor koop haalbaar is. Niet 
haalbaar in verband met afschrijvingstermijn en kosten infra, maar haalbaar 
i.v.m. verplaatsbaarheid dus restwaarde.  

 Maar kijk ook naar wat er weg gehaald moet worden, dit schept ruimte voor 
permanente nieuwbouw.  
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Workshop 3. Verhuisgedrag vs. verhuiswens   

Procesbegeleider: Bram Klouwen, notulist: Carla Snels 
 

 Volgens deelnemers wordt prijsverschil tussen gezinskoop/huurwoning en 
seniorenwoning als belemmering ervaren om te verhuizen. Duidelijk is dat de 
senior onvoldoende naar de woonlasten kijkt maar slechts naar een deel 
daarvan. 

 Veel senioren willen in hun dorp blijven wonen, en in die dorpen zijn geen 
huurwoningen beschikbaar in de kwaliteit en met de prijs die men wenst.  

 Een makelaar merkt op dat er veel vraag is naar woningen rond de 4 ton door 
senioren uit het westen. Ook zouden de kinderen daarvan op termijn richting 
Achterhoek komen omdat ze zien dat de ouders zo mooi wonen. 

 De verouderde rijwoningen (jaren 60/70) wordt volgens deelnemers een 
onverkoopbaar product. Het is slecht te isoleren, heeft een krappe maatvoering 
en er is geen hypotheek te krijgen om forse investeringen te doen die nodig zijn.  

 De verouderde rijwoningen kunnen nog wel worden verhuurd als de huurprijs 
laag blijft, hier is volgende de deelnemers wel markt voor.  

 De nieuwe rijwoning is een goed afzetbaar product voor de starter. Kenmerken 
van een nieuwe rijwoning zijn een goede isolatie, woonkwaliteit, ruimte 
maatvoering, ruimte voor parkeren.  

 De 2/1 kap uit de jaren dertig met een goede sfeer (en uiteraard nieuwe 2/1 
kap) blijft volgens de deelnemers een gewilde woning. Zelfs als de woonkwaliteit 
minder is. Mensen zijn bereid hier in te investeren.  

 De vrijstaande woning blijf aantrekkelijk, zelfs de verwaarloosde boerderij heeft 
afzetmarkt.  

o Jongeren willen hier niet te veel tuin bij, is te veel onderhoud i.c.m. 
tweeverdieners. 

 Bereikbaarheid is volgens de deelnemers bepalend voor de marktvraag vanuit 
het westen. De ligging aan een weg, zoals de A18, is een duidelijke pré.  

 Lokale verschillen binnen één Achterhoek over wat aan splitsing/inwoning wel of 
niet mag i.v.m. contigenten wordt niet begrepen.  

 De jonge senior tot 75 jaar met een laag inkomen kan bij de corporaties niet de 
kwaliteit goedkope huurwoning vinden die hij zoekt. De jonge senior met 
‘vermogen’ vindt ook weinig alternatief om door te stromen. Bij de corporaties 
zijn ze niet aan het juist adres en de duurdere particuliere huurwoningen vragen 
om het inleveren op hun vermogen. Dat laatste is iets wat tegen de ‘natuur’ van 
vele 75+ ouderen is. 

 De makelaar geeft aan dat er investeerders zijn die graag die markt willen 
bedienen en in de centra middelduur zouden willen bouwen, maar de gemeente 

werkt dat tegen met de contingenten. Die investeerders willen niet de oudbouw 
opkopen en dan nieuwbouwen. Ze willen een kale kavel. 
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Workshop 4.  Ouderen aan zet  

Procesbegeleider: Maarten van Setten, notulist: Hans Suurmond  

 

Uitdagingen woningen ouderen 

 De stap van een hypotheekvrije eigen woning naar een wat duurdere 
huurwoning is te groot en wordt meestal niet genomen.  

 Een ouderenwoning met maar één slaapkamer is volgens de deelnemers niet 
gewenst. 

 Het woningaanbod voor ouderen wordt nu met name gecreëerd in de grotere 
kernen, geen goede zaak. 

 De deelnemers (een groot deel bestaat uit eigen woningbezitters) wonen veelal 
prima in een (te) groot huis waarvan de verkoop op termijn lastig wordt. 

 Een klein deel van deelnemers is zich aan het voorbereiden/heeft de stap gezet 
naar een meer bij de leeftijd passende woning.  

 Sociaal isolement werkt als een versnelling bij de verhuizing, het liefst wil men 
oud worden in de eigen omgeving.  

 Het behoud van sociale banden een grotere rol dan de beschikbaarheid 
voorzieningen in de kern. Dit is een belangrijke reden voor ouderen om in hun 
huidige kern (dus woning) te blijven. 

 Deelnemers verwachten niet dat ‘slecht’ particulier woningbezit wordt gesloopt 
en vervangen door betere nieuwbouwwoningen.  

 Deelnemers geven aan dat men zich wel realiseert dat ouderen wel zouden 
moeten investeren in duurzaamheid, de Blijverslening kan hierbij helpen. Het 
wordt gezien als minimale meerwaarde, vooral vanuit financieel oogpunt.  

 Bij jongere ouderen ontstaat de behoefte om met anderen samen te gaan 
wonen, bv op boerderijen in het buitengebied 

 Een huurwoning/kleinere woning is wel gewenst. Hier in speelt geld geen rol.  

 Ouderen wachten, hierdoor ontstaat er leegstand in de zorgcomplexen en is er 
een beperktere doorstroom.  

 

Oplossingen  

 Meer flexibelere woonvormen kwam veel naar voren, 
o Een deelnemer die start op de woningmarkt gaf aan best een klein 

deel van een woonboerderij van een oudere te willen betrekken, 
bijvoorbeeld in ruil voor het onderhoud van het huis en tuin. Zeker 
als hem in het vooruitzicht wordt gesteld dat hij op termijn de 
volledige woonboerderij kan ‘overnemen’. 

 Veel genoemde ‘oplossing’ is dat er (ook in de kleinere kernen) meer 
gebouwd moet worden om passend aanbod te creëren, ondanks dat andere 
deelnemers aangaven dat hiermee de leegstand op langere termijn verder 
wordt vergroot. 

 Oudere huurwoningen slopen en duurzame levensloopbestendige 
woningen bouwen. 

 Zorg in de buurt/dichtbij en op afroep (gevoel van veiligheid), 

 Renovatie van panden rond zorgcentra zodat ouderen daar kunnen gaan 
wonen, 

 Nieuwe woonvormen voor ouderen, bv Knarrenhof en 
meergeneratiehuizen; iemand begon zelfs over Sun City in de Achterhoek, 

o Hofjes in het groen, ieder eigen ruimte met gemeenschappelijke 
ruimten, geschikt voor mix jongeren en alleenstaanden.   

 Organiseren van boodschappenservice in het buitengebied, 

 Zorg voor een gezonde mix van bewoners in elke kern (oud en jong 
gemengd), 

 (ver)bouw woningen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen (geen 
specifieke opplusprojecten), 

 Werken aan bewustwording bij ouderen, voornamelijk via de 
kinderen/mantelzorgers (beter om te verhuizen zolang men zelf nog de 
regie heeft), gerichte adviezen op maat;  

 Hulp bij verhuizen. 

 

Overige opmerkingen 

 Het geluid om het beleid nog eens goed tegen het licht te houden, 
bijvoorbeeld door wat te nuanceren. Een gedachte was: zorgen dat we 
nieuwbouw sterk beperken, maar wel meer mogelijkheden toestaan in het 
omvormen van een winkel of school tot woonruimte en meer dubbele 
bewoning in het buitengebied toestaan. Doel is dan de vitaliteit van kernen 
en buitengebied positief te beïnvloeden.   

 Toch misschien wel tijdelijke wooncontingenten uitgeven voor (te) grote 
huizen van ouderen, zodat jongeren de mogelijkheid hebben erbij in te 
trekken. 
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Workshop 5. Van spanning naar ontspanning  

Procesbegeleider: Juliët van Es, notulist: Youri Klein Braskamp 
 
Waar komt ontspanning het snelste terecht? 

 In het buitengebied. Er zijn steeds minder agrariërs, waardoor er meer woningen 
vrij komen. Tegelijkertijd worden de agrariërs die blijven steeds groter, 
waardoor er minder ruimte is om te wonen.  De kansen/mogelijkheden om in 
grote woningen bij in te wonen zijn te klein. 

 In kleine kernen zonder voorzieningen/sociale cohesie bij de grotere plaatsen. 
Ouderen trekken weg naar naast gelegen dorpen met de benodigde 
voorzieningen.  

 Kernen met relatief veel 65+. 

 In arbeiderswijken en met name flatgebouwen zonder lift in situaties waar 
sprake is van verdichte bouw en weinig privacy, is afbraak dan aan de orde. In 
aantallen gaat het in dit geval om grotere aantallen dan het buitengebied. 
Voorbeelden van dit soort situaties zijn in Winterswijk. 

o Tegelijkertijd hebben corporaties de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in 
de arbeiderswijken. Daarbij is in verschillende situaties dan ook sprake 
van verdunning. Voorbeeld is bijv. de Koppel in Borculo.  

 De hobbel. Naast de demografische hobbel, wordt opgemerkt dat er ook andere 
hobbels zijn die op elkaar van invloed zijn. Als voorbeeld wordt de fysieke en 
digitale bereikbaarheid van de Achterhoek genoemd [dit komt terug bij de 
volgende vraag].  

 
Welke type woningen komen als eerste vrij? 

- (slecht onderhouden)Vvrijstaande eengezinswoningen  
- Oude woningen in het buitengebied 
- Verouderde twee-onder-een-kap woning (jaren ’60 en ’70 woningen) 
- Flats 

 
Hoe ziet het gebied eruit? [alleen de positieve zaken zijn in de toelichting aan de orde 
gekomen] 

 Er is meer ruimte voor initiatieven en verdunning.  
o Als voorbeeld wordt de Vogelbuurt in Ulft genoemd. Daar is de opzet 

groter en de aanblik vriendelijker geworden. Kanttekening is wel dat de 
verdunning plaatsvindt in het bezit van de woningcorporatie. Daarmee 
wordt ook genoemd dat het onderscheid tussen koop en huur straks 
groot zal zijn.  

o Ter illustratie wordt een wijk in Emmen genoemd: de corporatie heeft 
daar geïnvesteerd maar de particuliere eigenaar niet of nauwelijks. 
Belangrijke vraagstuk is dan ook de investeringen in de particuliere 
woningvoorraad.  

 De positieve waarden van de Achterhoek ‘rust, ruimte en groen’ worden nog 
meer benadrukt en benut  

o Er zijn hierdoor veel vakantiewoningen 
o En er zijn veel goedkope koopwoningen 

 De N18 wordt A18, er ligt een dubbelspoor Arnhem-Munster 

 De voorzieningen zijn dichtbij, bereikbaar en mobiel 

 Er zijn dependances van de hogeschool en universiteit  

 
Welke factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van dit positieve beeld van 
het gebied? 

 Bereikbaarheid (fysieke en digitaal). 

 Behoud werkgelegenheid door bedrijven toegankelijk te houden  

 Sociale cohesie. Sociale cohesie is aanleiding voor de inbreng dat verenigingen 
de krachten aan het bundelen zijn door samen te gaan werken en gezamenlijk 
afwegingen maken ten aanzien van het doen van investeringen.  

 Voorzieningen in kleine kernen. In veel kleine kernen is er een trefpunt waar 
activiteiten plaatsvinden. Als deze door en voor de bevolking is neergezet, dan 
heeft dat een positief effect op de leefbaarheid.  

 In Beltrum is bij de inwoners bekend dat er op termijn veel ouderen zijn. 
Daarom zijn ouderen met elkaar gaan bespreken wat er op dat moment dan 
nodig is in het dorp. 

 Het woningaanbod sluit aan op de vraag, niet passende woningen worden 
gesloopt 

 Samenwerking gemeente en gemeenschap 
 
Wat gaan we doen? 

 Werken aan verduurzaming (van leegstaande gebouwen) en 
levensloopbestendig wonen  

 Lange termijn boven korte termijnbelangen plaatsen 

 Woonwensen meer prioriteit geven dan bestemmingsplannen 

 Bedrijvigheid uitbreiden, werk ruim baan geven  

 Maatwerk bieden in commerciële diensten, bijv. Uber, 3D-printing en 
boodschappen aan huis 

 Toekomstvisie meer dan 1 x in de 5/10 jaar bijstellen 
o Laat jongeren hier in meedenken  
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 Sloopfonds incourante particuliere woningen instellen 

 Meer flexibiliteit in regelgeving toepassen, huisvesten naar behoefte  

 Bereikbare en leefbare zorg bieden  

 Meer vanuit de behoefte van de bewoners besluiten nemen  

 Aandacht schenken aan bereikbaarheid (fysiek en digitaal) 
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Workshop 6. Duurzaamheid  
Procesbegeleider: Rik Swieringa , notulist: Gerben Beunk  

 

Duurzaamheid 

Waarom wordt er niet geïnvesteerd?  

 Volgens de deelnemers hebben bewoners in hun leven al genoeg geïnvesteerd. 

 Te veel regels en ingewikkelde regelgeving weerhouden om te investeren. Bijv. 
ZAV beleid van de woningcorporatie bij verhuur.  

 Geld blijft belangrijkste reden om juist wel of niet wat te doen. De 
terugverdientijd van investeringen zijn te lang, hierdoor lijken de baten niet op 
te wegen tegen de kosten.  

o Gas en stroom moet wellicht duurder worden voordat mensen echt 
investeren, 

o Woonlastenbenadering nadelig voor verduurzamen woningen, 

o Regelgeving Stimuleringsfonds huisvesting (SVN) houdt investeringen 

tegen voor lagere inkomens. 

 Deelnemers geven ook aan dat onvoldoende kennis en vertrouwen een 
probleem is. Via internet verdwaal je in de informatie.  

 Duurzaamheid is volgens de deelnemers een onderwerp voor de volgende 
generaties. Er heerst desinteresse in de voordelen van verduurzaming. 
Verduurzaming is hierdoor geen topprioriteit op het moment dat er een 
investering wordt gedaan.  

 Overige belemmeringen: NIMBY (Not In My Backyard), Achterhoekse 
terughoudendheid. 

 

Wat is er voor nodig om dit wel te doen? 

 Bewustwording creëren over de noodzaak van verduurzaming. Duidelijkheid 
geven over wat het financieel in de toekomst oplevert om nu te investeren, 

o Starten bewustwordingscampagne over mogelijkheden subsidie en 
afsluiten vorm van duurzame energie e.d. 

o Voorlichting duurzaamheid al starten bij de jeugd. 

 Energieloket van gemeenten en AGEM een grotere rol geven en duidelijker 
profileren in het geven van onafhankelijk advies over duurzaamheid.  

o Goede uitleg geven over de mogelijkheden voor het verduurzamen van 
woningen, 

o Demonstratiewoning in gemeente bouwen, zodat men kan zien welke 

mogelijkheden er zijn, 
o Voorbeelden geven van duurzaamheids-projecten, 

o Energiecoaches aanstellen. 

 Minder regelgeving en romslomp bij het doen van investeringen voor 
verduurzaming, 

o Vereenvoudiging gemeentelijke subsidie. 

 Onderscheid maken tussen koop en verhuur, zit verschil in wat wel en niet mag 
en ook belemmeringen. 

 Warmtepomp technieken zijn er wel maar ook haalbaar voor een enkele 
particulier in de bestaande woningvoorraad. Wellicht toegankelijker maken? 

 Zet in op collectieve oplossingen. Samen met de buren een duurzame 
investering doen, bijvoorbeeld zonnepanelenvelden etc.  

o Versimpelen van mogelijkheid tot collectieve investeringen. 

 Vervanging van cv’s en witgoed en/of aanschaf van apparatuur met groen 
energielabel. 

 Nieuwe woningen duurzaam en levensloopbestendig bouwen. 

 Verduurzaming woningvoorraad corporaties voor tegengaan energiearmoede. 

 

Levensloopbestendig wonen 

Waarom wordt er niet geïnvesteerd?  

- De verkoopbaarheid van het huis 

- Het is geen belangrijk item bij senioren 

- Ouderen zien op tegen de rompslomp bij de aanpassingen van de woning 

 

Wat is er voor nodig om dit wel te doen? 

- Bewustwording over de toekomstige gezondheid 

- WOZ-waarde van levensloopbestendige woningen verlagen 

- Campagne voeren voor bewustwording eigen verantwoordelijkheid bij 

aanpassen van woning 

- Betere voorlichting over investeringen 

- Het leasen of huren van aanpassingen aan huis 
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Workshop 6. Leefbaarheid  

Procesbegeleider: Robin Koster en Alie Vreeman, notulist: Luc Oonk  
 

 Naoberschap 
Onder ‘sociale samenhang’ wordt onder meer ‘naoberschap’ verstaan. Het gaat 
hierbij om het gedrag van mensen, dit naoberschap is onderscheidend ten 
opzichte van andere gebieden. Echter komt dit steeds meer onder druk te staan 
doordat mensen meer op zichzelf zijn gericht, individualisering.  
 
Inwoners hebben hierin ook zelf een belangrijke taak, naoberschap bijbrengen 
aan nieuwe inwoners, bijvoorbeeld door informatieavonden of een 
welkomstboekje over de buurt/kern waarin de nieuwe inwoner komt te wonen. 
 
Naoberschap = betrokkenheid / persoonlijk gesprek / voor elkaar klaar staan 

 

 Werkgelegenheid 
‘Werkgelegenheid’ wordt gemist in het rijtje. Dit is een belangrijk aspect voor 
mensen die nu in de Achterhoek wonen en mensen die er eventueel van 
buitenaf willen komen wonen. Het gevoel heerst dat er in het westen 
makkelijker aan werk is te komen (op HBO en Universitair niveau). Dit terwijl de 
bedrijven in de Achterhoek schreeuwen om ‘knappe koppen’ en de Achterhoek 
bekend staat als een innovatieve regio. Als we als regio niet bereid zijn te 
investeren in ‘werk’ komt er na de krimp ook nog een economische slag en 
trekken bedrijven uit de regio weg.  
Het trage internet in het buitengebied wordt hierbij wel gezien als rem op het 
graag in de regio willen wonen. Er ontstaat steeds meer een andere manier van 
werken, met goede digitale wegen kun je prima werken vanuit de regio (werken 
op afstand).  
 
Bovendien is de ‘Achterhoeker’ niet bereid te reizen en wil men alles dichtbij. In 
het westen reist men veel verder/langer naar het werk.  

 

 Onderwijs 
Er moet geïnvesteerd worden in het voorzieningenniveau. Scholen/onderwijs in 
ieder kern is volgens sommigen een must. Echter, door anderen wordt dit niet 
als realistisch gezien. Er is niet overal voldoende perspectief, bijvoorbeeld als 
aantallen leerlingen onder de 25 gaan. In de hoofdkernen dienen uiteraard wel 
scholen gevestigd te blijven. Het moet gaan om de kwaliteit van het onderwijs 
en niet zozeer om het aantal leerlingen.  

 

 Potentiële bewoners – Reclame maken 
De Achterhoek moet alle kansen pakken om ook mensen van buiten de regio 
aan te trekken. Bijvoorbeeld door meer reclame te maken voor het wonen in de 
Achterhoek en eventuele werken elders. Ideale woonregio door de ligging 
tussen bijvoorbeeld Twente, de regio Arnhem-Nijmegen en Duitsland. 
Kanttekening hierbij is dat de bereikbaarheid kan verbeteren door verbetering 
van het OV.  
 
Er zijn genoeg campagnes voor toeristen om naar de Achterhoek te komen, we 
zijn echter te bescheiden om onszelf te verkopen als mooie woonregio. Er zijn 
bijvoorbeeld unieke kansen voor andere woonvormen, bijvoorbeeld door samen 
in een boerderij te gaan wonen. Bovendien zijn de woningen al veel goedkoper 
dan in het Westen.  

 

 Leefbaarheid 
De leefbaarheid gaat gevoelsmatig vooruit door investeringen in bijvoorbeeld 
groen. Hierdoor gaat de leefomgeving ‘relatief vooruit’ in vergelijking met het 
westen, waar alles onder druk staat. De Achterhoek springt er wat dat betreft 
wellicht juist meer uit. Het is daarom ook interessant leefbaarheidscijfers af te 
zetten tegen andere regio’s of het landelijke beeld.  
 
De regio wordt geroemd om de rust (velen zeggen ‘rust en zo...’), veiligheid, 
natuur en openheid. Unieke eigenschappen. De inwoners maken hierin het 
verschil, de omgeving wordt aantrekkelijker door de mensen om je heen.  

 

 Stempel krimpregio 
Het stempel ‘krimpregio’ is echt een probleem, dit zorgt voor een negatief 
effect. We moeten onszelf beter neerzetten en meer reclame voor de regio 
maken. De demografische ontwikkelingen kunnen uiteraard een bedreiging zijn, 
met name voor de voorzieningen, de leefbaarheid en het totaalplaatje in de 
kleine kernen en buurtschappen.  
 
Op dit moment loopt de Achterhoek nog ‘voor’ op andere krimpregio’s, om dat 
zo te houden moeten we gezamenlijk de krimp aangaan.  

 

 Inwonersinitiatieven – Innovatief 
Er zijn veel initiatieven van inwoners uit de dorpen en kleine kernen. Zo worden 
er activiteiten voor ouderen georganiseerd, zijn er dorpsbelangenverenigingen, 
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gezamenlijke energie coöperaties en zoeken inwoners elkaar voor talloze zaken 
steeds meer op. Een vorm van naoberschap (ondanks de krimp).  
 
Mariënvelde is een voorbeeld van een dorp waarin brede voorzieningen door en 
voor het verenigingsleven worden geregeld en in stand worden gehouden. 
Daarnaast regelt men daar de eigen zorg. De Achterhoek is hierin veel 
innovatiever dan andere krimpregio’s (smart regio). Zo zijn er veel meer kansen 
op dat gebied als het ‘samen’ wordt gedaan, hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht 
aan het glasvezel voorbeeld uit de buurtschappen in Winterswijk. Dergelijke 
initiatieven komen met name vanuit de burgers, daar kan de overheid niet 
tegenaan. Deze overheid zou een ‘spin in het web’ functie moeten hebben en de 
inwoners verder kunnen stimuleren en faciliteren. De ingrediënten zijn er en de 
overheid kan hier een draai aan geven.  

 

                                  

 
 
 


