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Inleiding
Vooruit kijken door terug te kijken
Beltrum is niet het dorp van terugkijken. Altijd is de blik vooruit op de toekomst, op een mooier
Beltrum. Echter dit is een goed moment om even terug te kijken op ons proces van de afgelopen paar
maanden. Dit om te leren van ons zelf en ook met andere dorpen in de Achterhoek onze ervaringen te
kunnen delen.
Wat hebben we in grote lijn gedaan de afgelopen 5 maanden?
Startbijeenkomst in Beltrum op 28 november
Data-analyse
Dorpsenquête
Woonwensgesprekken met mensen die hebben aangegeven een urgente woonwens te hebben
Woonplein ontwikkeld
Presentatie van de uitkomsten van de enquête en data-analyse en welke uitdagingen die oplevert
voor Beltrum op 7 maart in de kerk
Woonmarkt op 1 april in en rondom het Kulturhus waar allerlei connecties met andere projecten en
initiatieven is gelegd die interessant kunnen zijn voor Beltrum
Opstarten van projecten, zoveel mogelijk vanuit het dorp zelf, gericht op het aanpakken van de
uitdagingen die we zien in Beltrum.
In dit doorontwikkelplan is het volgende opgenomen:
1. De uitdagingen: de vertaling van de uitkomsten van de enquête en de woonwensengesprekken.
2. De projecten: concreet aan de slag met de uitdagingen voor en door Beltrum
3. Ontwikkelkader: de spelregels voor de projecten en nieuwe ontwikkelingen rekening houdend
met de toekomst.
Het betreft een beknopt document waarbij voor elk onderwerp één of meerdere bijlagen zijn
opgenomen met uitgebreide (achtergrond)informatie.
Verder kijkend dan Beltrum
In bijlage 1 zijn de ervaringen uit de pilot Toekomst wonen Beltrum weergegeven en is direct de link
gelegd met wat andere dorpen hiermee zouden kunnen. Het is dus direct in grote lijn een plan van
aanpak voor andere dorpen om zelf een visie op de toekomst van wonen te ontwikkelen. We met de
uitdrukkelijke tip dat niet ieder dorp hetzelfde is en ieder dorp zijn eigen aanpak verdiend. In bijlage 6 is
de eindpresentatie opgenomen die gehouden is op de bewonersavond van 5 juli. Hierin zijn de
resultaten van de pilot kort opgenomen en de projecten hebben zich gepresenteerd tijdens deze avond.
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1. De uitdagingen
De uitdagingen voor Beltrum zijn geformuleerd aan de hand van de uitkomsten van de enquête, de
woonwensgesprekken en de data-analyse. Alle informatie is op elkaar gelegd en laat zien dat Beltrum
voor de komende 10 jaar in een overbruggingsperiode zit van: te weinig woningen naar teveel
woningen.

1.1.

De feiten op een rijtje

De onderstaande factsheet is in Beltrum
verspreid om kort, maar krachtig het
probleem en urgentie onder de aandacht te
brengen. De feiten helpen bij de
bewustwording van het probleem en vooral
de uitdagingen waar Beltrum voorstaan. Alle
informatie die achter de feiten liggen zijn
opgenomen in bijlage 2: Wat is er nu eigenlijk
het probleem? Dit is de presentatie die
gehouden is in de kerk op 7 maart voor circa
200 inwoners. De volledige factsheet is te
vinden in bijlage 3.

1.2.

Beltrumse uitdagingen

Op 7 maart 2017 zijn de uitdagingen waar Beltrum voor staat op het gebied van wonen gepresenteerd
aan het dorp. Dit zijn de volgende 5 uitdagingen:
Te weinig passende koopwoningen beschikbaar voor de huidige vraag en
doorstroming naar huurwoningen lastig
Frank Orriens effect: Beltrumse woningvoorraad niet concurrerend

Kritische babyboomeffect: geen urgentie = geen verhuizing

Financiering van inwoning in het buitengebied

Investeren in de bestaande woningvoorraad

6

Doorontwikkelplan Beltrum

2. De projecten
De uitdagingen voor het dorp zijn op 7 maart gepresenteerd voor de inwoners en laten zien waar de
kansen liggen voor een passende en evenwichtige woningmarkt in Beltrum. Deze uitdagingen zijn
meerdere malen onder de aandacht gebracht waaronder op het woonfestival van 1 april waar veel
deelnemers waren om hun uitdaging verder vorm te geven. Een uitgebreide uitwerking van de projecten
is te lezen in bijlage 4: projecten Beltrum

2.1.

Van uitdaging naar concreet project

1. Project jongeren woonperspectief bieden
Speelt in op:
nu te weinig woningen voor met name jongeren die de woningmarkt op willen stromen in Beltrum
en op termijn (meer dan) genoeg woningen.
investeren in de bestaande woningvoorraad
Doorstroming
Frank Orriens effect: woningen gedateerd en te duur in Beltrum t.o.v. omliggende kernen
Bestaat uit 2 deelprojecten:
A. Voor de korte termijn (tijdelijke) woonruimte creëren voor deze doelgroep
B. Voor de wat langere termijn de instroom mogelijk maken op de woningmarkt
2. Project woonplein Beltrum
Speelt in op:
nu te weinig woningen, op termijn voldoende
doorstroming naar koop- en huurwoningen lastig
Frank Orriens effect
Investeren in bestaande woningvoorraad
Voor het maximaal faciliteren van de doorstroming is reeds gestart met het uitwerken van een
Woonplein voor Beltrum. Op dit Woonplein komt alle informatie bij elkaar van enerzijds bewoners die
een woonstap overwegen (verhuizen of verbouwen) en anderzijds van vrijkomende huur- en
koopwoningen. Het Woonplein hangt als een paraplu boven de gehele lokale woningmarkt van Beltrum
en verbindt alle partijen die hier een rol spelen:
Eigenaren van koopwoningen
Verhuurders (ProWonen, Alinkstichting, appartementen Spilman, appartementen t.o. CPO project)
Makelaars
3. Project financiering inwoning buitengebied
Speelt in op:
financiering inwoning buitengebied
4. Project goed wonen ouderen
Speelt in op:
kritische babyboomgeneratie
geen doorstroming
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investeren in de bestaande woningvoorraad
Bestaat uit 3 deelprojecten:
A. Het begint met contact en vertrouwen
B. Maximale doorstroming naar een geschikte woning
C. Eigen woning geschikt(er) maken
5. Project wonen met zorg
Speelt in op:
Doorstroming
Kritische babyboomgeneratie
Project gericht op het een (nog) betere aansluiting van het zorgaanbod in Beltrum (o.a. Marga Klompe)
op het gewoon wonen in het dorp. Hoe kan er meer verbinding ontstaan tussen de Hassinkhof en het
dorp, maar tussen het andere zorgaanbod en het dorp en elkaar?

2.2.

Projectorganisatie

Dorp als trekker
Bovenstaande projecten zijn de uitkomsten van het proces in de eerste fase van de pilot toekomst
wonen Beltrum en benoemd en in concept uitgewerkt door de projectgroep Beltrum bestaande uit de
Raad van Overleg (Leo te Woerd, Lissa Pape en Bas Hommelink), de gemeente Berkelland, ProWonen en
KAW.
De ambitie en insteek is dat de projecten zoveel als mogelijk gedragen worden door het dorp zelf. Echter
met name voor het project woonplein wordt ingezet op een persoon van buiten het dorp
(woonregisseur) om dit te trekken op een onafhankelijke, objectieve manier. Daarnaast zijn nu niet voor
alle projecten trekkers uit het dorp opgestaan of aangewezen. Het volgende overzicht geeft de projecten
weer met hun trekkers (nu in eerste instantie, kan veranderen in de tijd).
1
2
3
4
5

Project jongeren woonperspectief bieden
Project woonplein Beltrum
Project financiering inwoning buitengebied
Project goed wonen voor ouderen
Project wonen en zorg

Bas Hommelink en Lissa Pape
Woonregisseur
Paulien Boverhof
Leo te Woerd
Woonregisseur

Faciliterende projectomgeving
Het dorp als trekker is de goede insteek. Echter het gaat hier om goedwillende, niet alleswetende
bewoners die bovendien naast deze projecten ook nog hun eigen bezigheden hebben als werk, hobby’s
en in het geval van Beltrum veel andere dorpsactiviteiten die ook hun aandacht en tijd vragen. Het is
belangrijk heel goed in de gaten te houden dat we het dorp niet overvragen. De trekkers hebben een
faciliterende projectomgeving nodig die hen maximaal ondersteunt en faciliteert bij het verder opzetten
en uitwerken van de projecten.
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Wat is er nodig?
-

1 aanspreekpunt die bereikbaar is voor alle vragen
Netwerk met lokale professionals die specifieke kennis kunnen inbrengen naar behoefte van het
project;
Afstemming en inspiratie tussen de trekkers en de projecten, maar met andere projecten in de
Achterhoek stimuleren;
Facilitaire ondersteuning: plek om te vergaderen, toegang tot contacten in het Woonplein, netwerk
van social media en andere communicatiemiddelen in het dorp, logo, sjabloon uitnodiging enz.
Projectbudget voor het organiseren van bijeenkomsten, catering, onkostenvergoeding voor inhuren
kennis, maken van presentatiemateriaal enz.
Een raamwerk van bijeenkomsten waar de projecten weer op weg worden geholpen, kennis van
buiten eventueel wordt aangekoppeld, uitwisseling onderling kan plaatsvinden, voortgang in de
gaten gehouden kan worden

Wie is er nodig?
Om de projecten op te pakken waar nu geen trekker voor is en de faciliterende projectomgeving te
creëren die hierboven beschreven is, is een woonregisseur nodig, liefst met lokale binding en lokaal
netwerk, ervaring op het gebied van wonen, welzijn en zorg en met name in staat om de verbinding te
maken met de bewoners in Beltrum niet gericht op overnemen, maar in staat om de huidige en
toekomstige trekkers zo goed mogelijk te ondersteunen.
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NU EN IN DE TOEKOMST
W onen in B eltrum

WAT IS ER AAN DE HAND IN
BELTRUM?
De woningvoorraad is de komende 15 jaar niet passend.
Hoe komt dat? En wat gaan we er aan doen?
We beginnen ons verhaal in 2017 gaan naar 2030-2040 toe.

2017
Hoe zit het?
Huidige woningvoorraad:
Totaal: 1150
Kern: 585
Buitengebied: 585
Mensen met een verhuiswens:

2017

131 personen: 35%

Dat betekent:

NU!

En daarna?
Daling aantal huishoudens
Gevolg: overschot aan woningen:
2030: 22 woningen
2040: 45 woningen

te weinig woningen
te lage kwaliteit in verhouding met de prijs
jongeren trekken weg,
ouderen blijven zitten.

2017 - 2030

2017 - 2030

Dat betekent:

TOEKOMST! te veel woningen
leegstand en bewoning ongeschikte woningen
UITDAGING! Voorbereiden op 2017-2030: van te
weinig naar te veel woningen.

2030 -2040
Evenwichtige en geschikte woningvoorraad!

Hoe? Zie andere zijde.

Beltrum gaat aan de slag met de uitdagingen!
Inwoning buitengebied
Inzicht in situatie en mogelijke
oplossingen voor financiering.
Verduurzamen en
verbeteren woningen
Prettig wonen en impuls geven aan
kwaliteit woningvoorraad.

Goed wonen voor ouderen
& wonen met zorg
Prettig en veilig wonen voor
nu en in de toekomst

De 5 projecten

Jongeren woonperspectief bieden
Overbruggen periode van
kwantitatieve en kwalitatieve mismatch.

Doorstroming woningmarkt

Realiseren tijdelijke woonvormen.

Beeld van vraag en aanbod en efficiënte
doorstroming door woonplein en
woonregisseur.
Meld je ook aan !

De komende weken worden de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Heeft u ook
een goed idee, of voelt u zich betrokken bij één van de uitdagingen?
r.hadders@kaw.nl

Stuur dan een e-mail!

m.dik@kaw.nl

3. Het ontwikkelkader
Van uitdaging naar project naar uiteindelijk concreet aan de slag. De pilot heeft hiervoor concrete
spelregels opgesteld zodat er bewaakt kan worden dat wat er verder bedacht en/of ontwikkelt wordt
bijdraagt aan het hoofddoel van de pilot: nu en in de toekomst goed wonen in Beltrum. Het volledige
ontwikkelkader is te lezen in bijlage 5.

3.1.

De spelregels

De uitkomsten van de pilot toekomst wonen Beltrum zijn samengevat, concreet gemaakt en uitgewerkt
in het ontwikkelkader voor de toekomstige ontwikkelingen in Beltrum. Het ontwikkelkader gaat uit van
“ja mits”, in plaats van “nee en maar”. In het ontwikkelkader wordt ingegaan op:
De demografische ontwikkeling van de korte en middellange termijn en wat dit betekent voor de
woningbehoefte in Beltrum;
De ontwikkeling en wensen van de verschillende doelgroepen;
Spelregels voor nieuwe ontwikkelingen.
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ONTWIKKELKADER TOEKOMST WONEN IN BELTRUM

Spelregels:
Nieuwe ontwikkelingen
Beltrum
"Dat wat nieuw wordt toegevoegd is tijdelijk (10-15 jaar)""
en/of
"Dat wat wordt toegevoegd draagt bij aan het onttrekken van woningen op termijn"

1.) NIET NEE, MAAR "JA, MITS..."

2.) BIJ NIEUWE TOEVOEGINGEN:
Zelf na 15 jaar op te ruimen/ weg te halen.
OF
Bijdragen aan lokaal (sloop-) krimpfonds (van, voor en door
Beltrum.

3.) MAXIMAAL INZETTEN OP
INVESTEREN IN BESTAANDE
WONINGVOORRAAD
Met de pijlers:
A. Bewustwording en bekendheid met het aanbod in Beltrum.
B. Vorm een collectief: met elkaar sta je sterker en weet je meer.
C. Productontwikkeling: niet iedereen hoeft het wiel voor zichzelf uit
te vinden. Wat bij de één werkt kan voor de andere ook interessant
zijn.
D. Subsidies: probeer met elkaar te kijken naar de doelstelling achter
de lening zodat belemmerende regeltjes bespreekbaar gemaakt
kunnen worden.

4.) Proces
A. Bewoner/klant als trekker van nieuwe ontwikkelingen
of bewoner vroegtijdig betrekken bij nieuwe
ontwikkelingen.
B. De wens van de bewoners/klant staat centraal.

ONTWIKKELKADER TOEKOMST WONEN IN BELTRUM

Toelichting spelregels:
Nieuwe ontwikkelingen Beltrum
INKRIMPEN, UITDAGING!
Een evenwichtige en passende woningvoorraad voor nu en in de toekomst.

WAAROM?

Door de daling in het aantal huishoudens en de bevolkingsontwikkeling zijn er in:
2030: 22 woningen over
2040: 45 woningen over
Het is de uitdaging om de periode tot 2030 van te weinig woningen naar te veel
woningen te overbruggen.

"BIJ IEDERE NIEUWE ONTWIKKELING KRIMP
ACCOMMODEREN /
VOORSORTEREN OP KRIMP"
bij alle nieuwe ontwikkelingen wordt het probleem niet groter gemaakt, maar wordt ingespeeld op een
lokale, actuele behoefte EN wordt rekening gehouden met krimp.

INKRIMPEN, WIE?
Voor alle inwoners van Beltrum. Inkrimpen op termijn wel een te
grote opgave voor Beltrum op zich, maar ook een regionale opgave
met meerdere belanghebbenden:
- banken;
- woningcorporaties;
- gemeenten;
- projectontwikkelaars.

TIPS!
A. Doe een check: kunnen we deze wens bedienen in de huidige
woningvoorraad of moeten we iets toevoegen dat ons dorp
versterkt?
B. Zorg bij toevoeging ervoor dat het optimaal aansluit bij de
wensen van doelgroep en een proces waarbij de doelgroep zo
vroeg mogelijk betrokken wordt om ontwikkelrisico's te
beperken en de wens van de doelgroep optimaal
meegenomen kan worden.

