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Voorwoord 

Er is een groot woningtekort in Nederland. De komende jaren moeten honderdduizenden woningen worden gebouwd om het tekort terug te dringen. Ook 
op de Veluwe is het woningtekort fors en dat leidt tot ongekende spanning op de woningmarkt. Vooral voor wie een smalle beurs heeft is het bijzonder 
lastig geschikte woonruimte te vinden.  

In de gemeente Nunspeet is de laatste jaren flink gebouwd, ook in de kleinere kernen. Het gaat daarbij vooral om het benutten van inbreidingslocaties en 
het bouwen van traditionele nieuwe woonwijken. Om zo goed mogelijk aan de vraag voor de komende jaren tegemoet te komen, is het belangrijk te weten 
welke behoeften en wensen er leven onder de inwoners van onze gemeente. 

De demografische ontwikkeling speelt ook een belangrijke rol bij het bepalen van de vraag naar woningen voor de langere termijn. De ‘Bevolkings- en 
huishoudensprognose Gelderland 2019’ laat zien dat de vraag de komende 10 tot 15 jaar nog toeneemt. Na 2035 gaat het aantal huishoudens op de Noord 
Veluwe naar verwachting licht dalen. Dat komt vooral door stabilisatie van de jongere leeftijdsgroepen en afname van de vergrijzing. 

In januari 2022 heeft CDA Lokaal een enquête gehouden om de behoeften en wensen van de inwoners van Nunspeet in beeld te brengen. De enquête is 
door bijna tweehonderd huishoudens ingevuld, voornamelijk met de wens om de komende jaren een (andere) woning in de gemeente te betrekken. 
Daarmee geeft de uitslag van de enquête bruikbare informatie voor de politiek in Nunspeet om de komende jaren de juiste keuzes te maken. 

 Tevredenheid 

Op de vraag in hoeverre inwoners op dit moment tevreden zijn over hun woonsituatie geeft tweederde deel aan 
tevreden tot zeer tevreden te zijn. Een derde deel is minder tevreden tot (zeer) ontevreden. Het gemiddelde 
‘rapport’cijfer dat respondenten geven is 3,8 sterren op een schaal van 5 sterren. 

Werk aan de winkel om erachter te komen waar verbetering gewenst en mogelijk is. Plus inzicht krijgen in de de 
wensen en behoeften voor de toekomst. Want daar zegt het antwoord op de tevredenheid over de huidige situatie 
nog niet veel over. Veel respondenten hebben de wens om binnen enkele jaren te verhuizen naar een ander 
woningtype, 66% gaf aan binnen tien jaar te willen verhuizen binnen de gemeente Nunspeet. 
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Geschatte kans dat de gewenste 
woning er tijdig zal zijn – 60% 

schat die kans klein tot zeer klein 

wanneer behoefte aan andere woning 
reden om te willen verhuizen 

A | Individuele woonwensen | waarom, wanneer, waarheen 

 

 

 

     

  

gewenst type woning 

huur of koop 

Redenen om te willen verhuizen lopen ver uiteen. Een grote groep 
van 28%, vooral bestaande uit senioren, wil naar een kleinere 
woning. Onder jongeren en gezinnen is juist behoefte aan meer 
ruimte en duurzame woningen. De behoefte om binnen 2 jaar te 
verhuizen is groot, maar ook de wens om op iets langere termijn te 
verhuizen is duidelijk aanwezig. De kans om de gewenste woning 
tijdig te kunnen betrekken krijgt een waardering van 2,5 sterren op 
een schaal van 5, waarbij 60% het vrij somber inziet. De vraag naar 
appartementen is het grootst, hiernaar is zowel onder jongeren als 
senioren veel vraag. Onder deze groepen is ook veel vraag naar 
grondgebonden woningen – seniorenwoningen en hoek- of 
middenwoningen. 
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Wat is belangrijk voor de inrichting van de omgeving? 

Wat is belangrijk voor een nieuwe woning? 

A | Individuele woonwensen | wat mag het kosten & wat is belangrijk 

 

  
Wat mag een koopwoning kosten? 

Wat mag een 
huurwoning per 
maand kosten? 

Ongeveer 15% (vooral starters) heeft in de koopsector een budget tot € 200.000,- 
en nog eens 15% een budget tot € 250.000,-. Doorstromers hebben gemiddeld zo’n 
€ 325.000,- te besteden. Bij senioren ligt het budget ver uiteen. Bij huurwoningen is 
veruit de meeste behoefte in de categorie tot € 750,- per maand. Betaalbaarheid, 
voldoende leefruimte en duurzaamheid en lage energiekosten zijn belangrijk. 
Verder is eigen buitenruimte, groen en parkeren in de wijk en een goede balans 
tussen betaalbaarheid en voorzieningen een must voor veel woningzoekenden. 
Heel dicht op elkaar wonen en parkeren buiten de wijk zijn niet populair. 
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Welke typen woningen moeten we bouwen? 

Welke indeling en uitstraling past bij nieuwe wijken? 

B | Visie op woningbouw | type woning en wijkindeling 

Op de vraag welke typen woningen we in de gemeente Nunspeet de 
komende jaren vooral moeten bouwen komt duidelijk naar voren 
dat er veel vraag is naar betaalbare koopwoningen. De behoefte aan 
starterswoningen en seniorenwoningen komt het sterkst naar voren. 
De behoefte aan betaalbare huurwoningen en zorgwoningen blijkt 
ook vrij groot te zijn. Het tussensegment, halfvrijstaande en 
vrijstaande woningen is iets minder populair. Woningen in de 
duurdere sectoren, zowel koop als huur, zien de meeste inwoners 
van Nunspeet liefst in beperkte aantallen verschijnen. 

Bij de indeling van nieuwe wijken wordt een dorpse uitstraling met 
voldoende groen en speelvoorzieningen belangrijk gevonden. Er is 
een lichte voorkeur om vooral starterswoningen te bouwen, maar er 
moet ook ruimte zijn voor andere doelgroepen. Ruim 60% is geen 
voorstander van hoogbouw en bijna 60% vindt dat efficiënt bouwen 
niet ten koste mag gaan van (speelse) indeling en (dorpse) uitstraling. 
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B | Visie op woningbouw | hoe zorgen we voor voldoende woonruimte 

Op de vraag welke oplossingen voor de korte en lange termijn gaan 
helpen om voldoende woonruimte te realiseren zijn slechts twee 
voorstellen minder populair: hoogbouw en het kiezen voor beperkte 
groei. Er is breed draagvlak om innovaties en creativiteit vanuit de 
bouwwereld in te zetten. Ombouwen van bestaande panden wordt ook 
als een goede optie gezien. Maar alleen of vooral inzetten op inbreiding 
is te beperkt, ook het realiseren van nieuwe woonwijken wordt als 
noodzakelijk gezien. Ruim 90% ziet het (versneld) bouwen van 
seniorenwoningen als zeer belangrijk om de doorstroming te verbeteren. 
Bijna 90% vindt ook dat er ruimte moet worden gemaakt voor tijdelijke 
woningen (zoals flexwoningen en tiny houses) om pieken op te vangen 
en jongeren meer kans te bieden. Over permanente bewoning van 
recreatiewoningen als tijdelijke oplossing zijn de meningen verdeeld.  

Hoe kunnen we aan de vraag op langere termijn voldoen? 

Wat helpt tegen woningnood op korte termijn? 
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C | Ouderen | waar willen ze wonen als 
ze (mantel) zorg nodig hebben? 

Ouderen blijven langer dan vroeger zelf-
standig thuis wonen. In wat voor woning 
willen ze het liefste wonen als ze ouder 
en zorgbehoevender worden? We vroe-
gen het de oudere deelnemers aan de 
enquête, de reactie ziet u op deze pagina. 

De wensen blijken zeer divers te zijn. Een 
mantelzorgwoning bij iemand op het erf 
en in de huidige woning blijven met de 
nodige aanpassingen zijn het minst 
populair. Voorzieningen voor onder 
andere zorg dicht in de buurt wordt als 
zeer belangrijk gezien. De meeste 
ouderen prefereren een kleinere woning 
of appartement. Het bouwen van 
seniorenhofjes mag op flink wat belangstelling rekenen, 
maar er zijn ook veel ouderen die de voorkeur geven 
aan een woning tussen jongeren en gezinnen in een 
woonwijk. 
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D | Conclusies en interpretatie 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is: benut alle mogelijke kansen om voldoende woonruimte te realiseren. Zelfs de minst populaire manieren 
kunnen op redelijk wat steun rekenen. Het betreft dan voor de korte termijn het permanent bewonen van recreatiewoningen, waar 45% voorstander van is 
en nog eens 25% niet geheel tegen is. Hoogbouw (4 of meer woonlagen) kan op 20% voorstanders rekenen en 31% is geen uitgesproken tegenstander.  

Doelgroepen en locaties 

Het verbeteren van doorstroming is noodzakelijk om de woningmarkt vlot te trekken. Dat begint met het vergroten en verbreden van het aanbod voor 
senioren. Daarbij moet ingezet worden op het bouwen van kleine woningen en appartementen, zowel als onderdeel van woonwijken als in speciale hofjes 
voor senioren. Het in de buurt aanwezig zijn van (zorg)voorzieningen is voor deze doelgroep heel belangrijk. Deze ontwikkeling kan voor de middengroepen 
– doorstromers, gezinnen – het aanbod 
zodanig vergroten dat er slechts beperkt 
nieuwe woningen in het midden- en duurdere 
segment hoeven te worden gebouwd. Volop 
moet worden gebouwd voor starters op de 
woningmarkt. Nieuwe wijken moeten speels 
ingedeeld worden met voldoende groen en 
speelvoorzieningen, maar ook parkeren moet 
in de wijk mogelijk zijn. Maar de woningen 
zelf hoeven niet supergroot en luxe te zijn 
voor deze doelgroep. En daar waar passend 
mag er ook verdichting plaatsvinden en wat 
hoger gebouwd worden, want betaalbaarheid 
is heel belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat 
een starterswoning gemiddeld ca. € 225.000 
mag kosten of een huurprijs mag hebben tot 
€ 750,- per maand. Inbreidingslocaties 
moeten bij voorkeur voor seniorenwoningen 
en nieuwe wijken bij voorkeur voor 
starterswoningen worden benut. 
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Inspelen op demografische ontwikkelingen 

Demografische gegevens wijzen uit dat er nu sprake is van een piek in de woningbehoefte die waarschijnlijk zal afnemen na 2035. Waarschijnlijk zal de 
behoefte aan met name seniorenwoningen gaan afnemen. Het is daarom verstandig om bij het bouwen van seniorenwoningen – appartementen in het 
bijzonder – rekening te houden met een toekomstige transitie naar het geschikt maken van deze woningen voor jongere doelgroepen. Een slimme manier 
om in te spelen op de te verwachten demografische ontwikkeling is het op korte termijn realiseren van tijdelijke woonruimte voor jongeren die in de 
toekomst vrijkomende seniorenwoningen kunnen betrekken. Op basis van deze enquête zijn er vier kansrijke mogelijkheden om hierin te voorzien: 1) het 
ombouwen van incourante bedrijfsgebouwen 
naar betaalbare appartementen, 2) het 
aanwijzen en inrichten van locaties voor 
tijdelijke kleine woningen, zoals flexwoningen 
en tiny houses, 3) tijdelijk toestaan van 
permanente bewoning van recreatiewoningen 
en 4) tijdelijk toestaan van ‘starterschalets’ op 
het erf van bestaande woningen. 

Innovatie en duurzaamheid 

Opvallend is het draagvlak voor inzetten op 
innovatieve concepten vanuit de bouwwereld 
en het belang dat gehecht wordt aan duurzame 
manieren van bouwen en energiezuinige 
woningen. Inwoners van de gemeente Nunspeet 
verwachten duidelijk van het gemeentebestuur 
dat alle in de markt bestaande mogelijkheden 
worden onderzocht en daar de voor Nunspeet 
best passende, meest kansrijke en duurzame 
opties uit worden gebruikt. Kortom: alle 
mogelijke kansen onderzoeken en daar de bij 
het landelijke Nunspeet best passende opties uit 
kiezen.  

En dan: zo snel als mogelijk aan de slag!  
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type huishouden 

type woning 

Bijlage 1 | Respondenten 

De verdeling van respondenten over huurwoningen 
en koopwoningen, leeftijdgroepen en woonplaatsen 
laat een vrij goede afspiegeling van de inwoners van 
onze gemeente zien. Datzelfde geldt ook voor de 
verdeling wat betreft type huishouden en type 
huidige woonsituatie. Enkele groepen en typen zijn 
licht ondervertegenwoordigd, maar niet dusdanig 
afwijkend dat dit de algmene uitkomsten sterk zal 
beïnvloeden. 

De bijgevoegde grafieken en tabellen geven de 
huidige situatie van de respondenten weer. 
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Bijlage 2 | Betrouwbaarheid & Validiteit 

Betrouwbaarheid 

De kwantitatieve betrouwbaarheid van de uitkomsten van de enquête is op verschillende manieren te beoordelen. Meest voor de hand liggend is om het 
maximum aantal respondenten te bepalen op het aantal huishoudens in de gemeente. Immers, verhuizingen gaan in de praktijk meestal per huishouden. 
Maar er zijn ook behoorlijk wat uitzonderingen op deze regel, waarbij de meest voorkomende is dat (volwassen) kinderen het ouderlijk huis verlaten. Om de 
kwantitatieve betrouwbaarheid voorzichtig te beoordelen is het aantal volwassen inwoners van de gemeente als uitgangspunt genomen. 

Volgens wetenschappelijke standaarden is de betrouwbaarheid op basis van het aantal respondenten gerelateerd aan de volwassen inwoners van de 
gemeente Nunspeet ongeveer 94% met een foutenmarge van 7%. Dat wil zeggen dat uitkomsten van hetzelfde onderzoek onder (andere respondenten 
binnen) dezelfde populatie naar verwachting voor 94% overeen zal komen met de uitkomsten van het huidige onderzoek met een foutenmarge van 7%. 
Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat de respondenten een goede afspiegeling moeten vormen van de populatie. In het hoofdstuk ‘Respondenten’ wordt 
deze afspiegeling met een aantal criteria aangetoond. 

Validiteit 

Verder is van belang of de uitkomsten van het onderzoek valide – dat wil zeggen, degelijk en steekhoudend – zijn. Geven de uitkomsten daadwerkelijk 
antwoord op de belangrijkste vragen? Belangrijke criteria om dit te kunnen bepalen zijn bijvoorbeeld de consequentheid waarmee respondenten hebben 
geantwoord. En of beschikbare kennis van ontwikkelingen in het betreffende vakgebied (in dit geval ruimtelijk beleid en woningbouw, maar ook 
demografische ontwikkelingen) voldoende breed aan bod komen bij de weg van IST (huidige situatie) naar SOLL (te bereiken situatie). Door het bij elkaar 
brengen van deze genoemde zaken kan zogenaamde triangulatie plaatsvinden, het confronteren van theorie, veldonderzoek en uitgangspunten voor het 
onderzoek.  

Al deze facetten zijn voorafgaand aan het onderzoek meegenomen om toe te werken naar een betrouwbare en valide uitkomst. De onderzoeksvragen zijn 
opgesteld met een deskundige op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Verder is expertise op de eerder genoemde vakgebieden ingezet om het 
onderzoek zo breed en actueel mogelijk te maken. Bij de beoordeling achteraf hebben de onderzoekers geconstateerd dat de uitkomsten een betrouwbaar 
globaal beeld geven van de woningbehoefte, woonwensen, ideeën over wijkinrichting en waar bij voorkeur gebouwd moet worden. De kanttekening die 
moet worden geplaatst is dat diverse onderwerpen verdere verdieping nodig hebben om meer specifiek inzicht te geven. Het verdient aanbeveling om per 
kern en per specifieke groep (jongeren, ouderen, gezinnen, enz.) verder in te zoomen en pas dan definitieve conclusies te trekken. 

 


