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Onderwerp: Rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’  
Portefeuillehouder: Wethouder Lambregts 
Datum: 17 maart 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
de rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’ (bijlage 1).  
 
Context 
Op 28 november 2019 hebt u de ‘Woningbouwstrategie 2019’ vastgesteld. In de 
‘Woningbouwstrategie 2019’ is opgenomen wat de algemene behoefte is aan woningen 
voor Gaanderen, Wehl en Doetinchem. Onderdeel van de ‘Woningbouwstrategie 2019’ 
zijn ook de resultaten van een proces dat in Wehl/Nieuw-Wehl is doorlopen om samen met 
de dorpsraad, bewoners en Companen de woningbehoefte meer kwalitatief in beeld te 
brengen (bijlage 5 bij de ‘Woningbouwstrategie 2019’). Tijdens het opstellen en de 
vaststelling van de ‘Woningbouwstrategie 2019’ was in Gaanderen eenzelfde soort proces 
nog gaande. In het raadsvoorstel ‘Woningbouwstrategie 2019’ is dit ook genoemd. 
Inmiddels is het proces in Gaanderen ook afgerond en zijn de uitkomsten verwerkt in de 
rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’, opgesteld door Companen. Op 17 maart 
hebben wij besloten de inhoud van deze rapportage te onderschrijven en de rapportage 
onderdeel te laten zijn van het gemeentelijk woningbouwprogramma, als zijnde een 
kwalitatieve verdieping van de woningbehoefte voor de kern Gaanderen zoals is 
opgenomen in de ‘Woningbouwstrategie 2019’.  
 
Kernboodschap 
In het najaar van 2019 is met de dorpsraad Gaanderen en met de begeleiding van 
adviesbureau Companen een proces ingezet om samen met bewoners de kwalitatieve 
woningbehoefte in Gaanderen beter in beeld te brengen. Gebruikmakend van de 
ervaringen die zijn opgedaan met het proces in Wehl/Nieuw-Wehl, zijn twee (goed 
bezochte) inloopbijeenkomsten (4 en 20 november 2019) en een zogenaamd 
marktkennerspanel (18 december 2019) georganiseerd. Tijdens de inloopbijeenkomsten 
konden de aanwezigen met verschillende werkvormen hun inbreng leveren. Met het 
marktkennerspanel zijn de uitkomsten gespiegeld aan een groep die de woningmarkt in 
Gaanderen kent. Het (resultaat van het) doorlopen proces is terug te vinden in de 
rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’.  
 
Samengevat is uit de rapportage op te maken dat met name de starters en ouderen op dit 
moment onvoldoende in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Voor de starters is in 
hoofdzaak de betaalbaarheid van belang, waarbij de voorkeur uitgaat naar een 
koopwoning. De ouderen willen met name verhuizen naar een levensloopgeschikte 
woning (dichtbij voorzieningen) zonder teveel in te willen leveren op het gebied van 
kwaliteit en prijs. Voor een volledig beeld van de uitkomsten verwijzen wij naar de 
rapportage.  
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Vervolg 
Met ons besluit om de rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’ onderdeel te laten zijn 
van het gemeentelijk woningbouwprogramma, kunnen initiatieven voor nieuwe 
woningen in Gaanderen getoetst worden aan de rapportage ‘Woningbehoefte in 
Gaanderen’ en de daarin opgenomen behoefte.  
 
Relatie met Omgevingswet/gebiedsvisie Gaanderen en buitengebied 
Op dit moment vindt in het kader van de Omgevingswet/omgevingsvisie ook een proces 
plaats om te komen tot een gebiedsvisie voor het gebied Gaanderen en het buitengebied. 
Tussentijdse uitkomsten en bijgevoegde rapportage zijn gedeeld met de externe 
procesleiders van deze gebiedsvisie om te kunnen betrekken bij het opstellen van de 
gebiedsvisie.  
 
Evaluatie/actualisatie 
Met de vaststelling van de ‘Woningbouwstrategie 2019’ is besloten om deze direct na 
afronding van het volgende Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek 
(voorzien in 2021) te actualiseren. In samenhang hiermee vindt op dat moment ook een 
evaluatie/actualisatie plaats van de in beeld gebrachte kwalitatieve woningbehoefte in 
Gaanderen en Wehl/Nieuw-Wehl.  
 
Bijlagen 
1. Rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’.  


