
 

Secr. Vossenweg 1 
          7447 SC  Hellendoorn 
 
                                                                                                               Hellendoorn, 13 maart 2021 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE  NIJVERDAL 

Betreft:  

1. concrete plannen betaalbare woningbouw jongeren dorp Hellendoorn en Nijverdal 

2. woningbouwplannen komende 10 jaar en oproep Lokaal Hellendoorn afspraken met 

hogere overheden niet vast te leggen 

 

Geacht college, 

1. Er is een grote vraag aan betaalbare woningen voor jongeren. Lokaal Hellendoorn 

komt met een aantal concrete voorstellen. Nu de nieuwe locatie voor de 

brandweerkazerne in het dorp Hellendoorn duidelijk is verzoeken wij u, zoals we 

eerder aangaven voor de locatie van de oude Blenke school, de vrijkomende locatie 

van de brandweerkazerne te bestemmen voor betaalbare woningen voor jongeren. 

We vragen u de behoefte en de mogelijkheden nu te benutten.  

Wilt u ook onderzoeken of op de strook grond nabij het station (eerder locatie bouwketen) 

te bestemmen is voor woningbouw voor jongeren. 

Graag uw reactie over de concrete stand van zaken 

2. Volgens informatie uit de media werken momenteel de Twentse gemeenten aan een 

woonvisie voor de periode tot 2031. Daarin zou worden vastgelegd hoeveel huizen 

iedere gemeente denkt te kunnen bouwen. Deze afspraken zouden op 25 maart 

worden ondertekend. 

Klopt dit en wat denkt u concreet vast te leggen? 

Lokaal Hellendoorn vraagt zich af of de raad hier voldoende bij betrokken is. Verschillende 

partijen, waaronder Lokaal Hellendoorn, hebben regelmatig aangedrongen op snelle actie 

om het tekort aan betaalbare woningen in onze gemeente te realiseren. Door het college is 

voorgesteld op 6 april met de raad de strategische planning woningbouw te bespreken. Wij 

vragen ons af of deze bespreking met de raad niet beter voor 25 maart had kunnen 

plaatsvinden. Ook is Lokaal Hellendoorn van mening dat inwoners bij het opstellen van de 

omgevingsvisie de kans moeten krijgen zich hierover uit te spreken voordat we zaken 

vastleggen met hogere overheden. Graag uw reactie. 



De gemaakte afspraken in 2015 met de provincie en de regio Twente per gemeente het 

aantal benodigde woningen vast te leggen (op basis van prognoses en cijfers over 

woningbouwbehoefte) heeft ons als gemeente belemmerd en bleken niet aan te sluiten bij 

de realiteit. De door beleidsmakers aangegeven krimp is niet bewaarheid. 

 Dit had o.a. tot gevolg dat de gemeente Hellendoorn veel woningbouwlocaties heeft 

afgeboekt. Dit heeft de gemeente veel geld gekost. Tevens moeten wij nu door deze 

afspraken met (veelal lange dure) onderzoeken aantonen naar de provincie dat er behoefte 

is aan woningen. Ondertussen zagen we de laatste jaren dat de steden in Twente met succes 

hebben gelobbyd voor veel extra woningen. 

Lokaal Hellendoorn stelt voor geen harde afspraken te maken met de provincie en Twente 

over aantallen woningen die we kunnen/willen bouwen voor de komende 10 jaar om 

beter in te kunnen spelen op lokale behoefte, mogelijkheden en actualiteit. De gemeente 

Hellendoorn kan zelf veel beter en flexibeler inspelen op de behoefte in de gemeente en 

daardoor sneller bouwen. Graag uw reactie. 

Landelijk erkennen politieke partijen de krapte op de woningmarkt en geven aan dat er de 

komende 10 jaar behoefte is aan 1 miljoen extra woningen. Als we een doorrekening maken 

naar inwoneraantal zou dit voor de gemeente Hellendoorn een kleine 500 woningen 

betekenen. De behoefte in de randstad is misschien groter maar allerlei ontwikkelingen o.a. 

in relatie met coronamaatregelen laten zien dat veel mensen thuis werken waarderen en 

online shoppen en ervoor blijven kiezen meer thuis te werken en uit te kijken naar een 

relatief goedkope woning op het platteland. Wij signaleren dat ook onze mooie gemeente in 

trek is bij deze doelgroep. Zij kopen nu veelal de woningen die vrij komen van de ouderen 

waardoor onze starters en jongeren geen bestaande eigen woning kunnen bemachtigen. 

Lokaal Hellendoorn is van mening dat het bouwen van woningen in de centra van onze 

dorpen (de zgn. inbreiding) niet altijd mogelijk is. Nog meer hoogbouw tast de identiteit 

van onze dorpen aan, bouwen in de centra is veelal duurder waardoor er geen sprake is 

van betaalbare woningen voor jongeren en diversiteit( jong en oud) en er onvoldoende 

zgn. ‘groene longen’ blijven in onze dorpen.  

Reden om haast te maken met het bestemmen van nieuwe woningbouwlocaties. 

Graag uw reactie. 

Wij hopen dat u bovenstaande zienswijze wil bespreken met ons en de gemeenteraad 

voordat u woningbouwplannen vastlegt met provincie en Twente. 

Graag uw schriftelijke reactie op bovenstaande vragen en visie voor 16 maart a.s. 

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 

Frans Runneboom   Annemarie Dubbink           Matthijs Knobben 

Gerard ter Horst   Thea ten Have 

Jan Veneman    Hetty Ligtenberg-Grondman 



 

 

 


