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Wat we vandaag met u willen delen

• Etten-Leur vergrijst; feiten en cijfers

• De geplande nieuwbouw voor de komende jaren

• Langer thuis wonen

• Actuele woonwensen

• De woonopgaven voor ouderen

• Actuele wooninitiatieven
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Feiten en cijfers

• Per 1-1-2019 zijn circa 8.750 inwoners ouder dan 65 jaar (55-65 ca. 6.000)

• In 2030 zijn dat circa 11.400 inwoners (55-65 ca. 6.300)

• Tot 2040 loopt het aantal op naar circa 13.000 inwoners (55-65 ca. 5.200) 

• Aantal huishoudens 75+ van 2.120 in 2016 naar 3.610 in 2030

• Sterke toename aantal alleenstaanden, vooral 75 plus 

• Sterke toename mobiliteitsbeperkingen, vooral 75 plus

Etten-Leur vergrijst3



• Resultaten lokaal onderzoek eind 2018 

Huishoudensontwikkeling4



Beperkingen huishoudens5



Nieuwbouw: hoeveel, wat en voor wie

• RAADSPROGRAMMA 2018-2022

• We geven in deze raadsperiode de bouwproductie een impuls, zodat woningen worden 

gerealiseerd voor jeugd/starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens, zowel in de koop-

als in de huursector (zowel goedkope als middeldure huur). 

• Ook willen we dat aanpasbaar wordt gebouwd voor mensen met een beperking. 

• In deze raadsperiode leveren we minimaal 800 woningen op. 

Wensen gemeenteraad nieuwbouw6



Nieuwbouw tot 2030

• Nog zeker behoefte aan circa 2.000 nieuwe woningen 

• Nu voor circa 1.500 woningen plannen in voorbereiding/ontwikkeling

Woningbouw in 

voorbereiding/ontwikkeling
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Projecten met aanbod voor ouderen

• De Streek (patio’s) 

• Withof/voormalig productiebos (appartementen: koop en sociale huur)

• Couperuslaan (appartementen: koop en middeldure huur)

• Spoorzone/ Juvenaatsgebouw (appartementen: koop en middeldure huur) 

• GGZ terrein (kooppatio’s en appartementen: koop en huur in alle prijsklassen)

• Van ‘t Hoffstraat en voormalige locatie school Kompas (sociale huurappartementen)

Woningaanbod ouderen8



Plannen NBU ‘Van Bergenpark’9



Plan De Bunte ‘Hof de Hoop’10

https://www.debunte.nl/projectwebsite/hofdehoop/aanbod
https://www.debunte.nl/projectwebsite/hofdehoop/aanbod


Langer thuis wonen

• Nadrukkelijke wens van inwoners

• Gevolg scheiding wonen en zorg

• Woningen aanpassen

• Vernieuwende concepten wonen en zorg

• Meedoen/Eenzaamheid voorkomen en aanpakken

• Goede voorzieningen in de buurt of op afroep

Basis op orde11



Langer thuis: de praktijk van nu

• Woningeigenaren en huurders denken hierover vaak nog niet na 

• Wel of niet aanpassen woning?

• Verhuizen? 

Bewustwording 12



Bij wie kunt u aankloppen met vragen? 

• Rol verhuurders: weten wat er leeft bij de huurder. Meedenken en maatwerk leveren. 

• Rol gemeente: informatie geven, voorzieningen beschikbaar stellen, regelen dat er 

voldoende geschikte woningen zijn (afspraken maken met corporatie en 

huurdersorganisatie)  BLIJVERSLENING EN VERZILVERLENING

• Rol zorginstellingen: actief inspelen op vraagontwikkeling, zowel bij mensen thuis als in 

de vorm van specifieke woonzorgvoorzieningen 

Rol verschillende partijen13



Laagdrempelige informatie 

• Centrum voor Wonen

• Project Wonen met Gemak (woonscan maken)

• Loket Elz: Wmo voorzieningen

• Ouderenorganisaties

Praktische informatie14



Actuele woonwensen

• Als gevolg van de vergrijzing én de individualisering neemt de behoefte aan 

appartementen toe, in zowel de koop- als de huursector. 

• Eigen woningbezit onder ouderen neemt toe. 

• Bepaalde inkomensgroepen blijven aangewezen op huurwoningen (sociaal en 

middelduur)

• 75 plus verhuist bijna niet. Belangrijke groep voor aanpassing woning. 

Onderzoek Rigo 2016-203015



Wat zijn uw woonwensen?

•Vul de enquête in! 

Titel van de Presentatie16



Actuele woonopgaven behoud en 

uitbreiding geschikte voorraad tot 2030

• Huidige aantal geschikte woningen: minimaal 9.000

• Gewenste toename geschikte voorraad met circa 570 woningen 

• Deels nieuwbouw maar ook deels door woningaanpassingen binnen de bestaande 

woningvoorraad (inclusief verbouw en/of labeling)

Aanbevelingen voor beleid en programma:

- 160 extra geclusterde ouderenwoningen (vooral huur)

- 150 bestaande woningen aanpassen (vooral koop) 

- 260 nieuwe nultreden woningen (huur- en koopappartementen + patio’s en 

vergelijkbare woonvormen). 

Rapport ABF december 201817



Nieuwbouw komende 4 jaar samengevat

• Circa 20 patio’s (De Streek, Van Bergenpark en Triangeldreef (Carillon)

• Tenminste 500 appartementen, waarvan zeker 200 sociale huur en voorlopig

60 middeldure huur

• Overige nieuwbouw die deels geschikt is voor ouderenhuisvesting: 

•  De Streek: 29 middeldure koop en 157 dure koop

•  Van Bergenpark: 44 middeldure koop en 77 dure koop

•  Schoenmakershoek-Oost: 12 middeldure koop en 48 dure koop

Nieuwbouw geschikte woningen18



Actuele 

wooninitiatieven

ouderen

• Droomwonen: collectief particulier 

opdrachtgeverschap

• Patio’s en starterswoningen

Locatie Carillon 19



Knarrenhof in Etten-Leur? 20

Collectief particulier 

opdrachtgeverschap



Vragen en in gesprek

•Het woord is aan de zaal

Dank voor uw aanwezigheid en inbreng21


