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• De gemeente Bronckhorst heeft een woonvisie Bronckhorst 2019 -2025 opgesteld en kent een drietal thema’s (Passend 
aanbod, Duurzaamheid en Wonen en zorg).

• In het rapport wordt aangegeven dat er een mismatch is tussen de vraag en aanbod op de woningbouwmarkt. Tegelijkertijd 
wordt verwacht dat gelet op de demografische ontwikkelingen dat op termijn minder en andere woningen nodig zijn.  Het 
doel is de juiste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek.  

• In het rapport worden starters (jongeren tussen 18 en 35 jaar en jonge gezinnen tot 40 jaar met beperkt budget, die niet 
eerder eigenaar van een woning zijn geweest) gekenmerkt als een prioritaire doelgroep. 

• Verder wordt in het rapport aangegeven dat tot 2025 er ruimte is om gericht extra woningen (huur en koop) toe te voegen, 
met name voor de prioritaire doelgroepen. 

• In 2000 was “het Baaken” een van de laatste kleinschalig bouwprojecten van negen woningen (2- onder 1 kap) in Baak. In 
2011 zijn er nog vier woningen (2-onder 1 kap) gebouwd aan de ZE weg in 2011. (slide 9) 

• In 2005/2006 is onderzoek gedaan door de gemeente Steenderen /Bronckhorst (Bouwen aan kwaliteit) naar 
bouwmogelijkheden in de bebouwde kom van Baak.  

• Het afgelopen jaar zijn in Baak meerdere woningen verkocht rond de +/- 250.000.
• Verder zijn in 2018 in Baak drie vrijkomende woningen verhuurd en in 2019 twee woningen. Het totaal aantal reacties op 

deze woningen was 304 waarvan 272 unieke woningzoekende waarvan toen 6 reacties uit Baak. Zie slide 10.
• In november 2019 heeft Baaks Belang ook een opvraag gedaan bij Thuis in de Achterhoek en zij hebben aangegeven dat er 15 

huishoudens  Baak als voorkeurslocatie hebben opgegeven en dat daarvan nu 8 huishoudens woonachtig zijn in Baak.

Situatie \

• Op dit  moment zijn er in Baak geen initiatieven voor woningbouw. Jongeren geven aan dat er wel behoefte is. 
• Aangezien de behoefte nog niet concreet was en de woonvisie Bronckhorst 2019-2025 vraagt om aantoonbare 

woonbehoefte, moet onderzocht worden wat de behoefte is. 
Complicatie

• Is er in Baak behoefte aan nieuwe woningen en zo ja door wie en wat voor type woningen?Vraag

Samenvatting (1/2)
Onderzoek heeft aangetoond dat er onder de prioritaire doelgroep (starters) behoefte is om in Baak te wonen. 
Daarentegen blijft het aanbod van woningen achter. Om deze doelgroep voor het dorp te kunnen behouden is er 
actie nodig.
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• Ja deze enquête toont aan dat er behoefte is aan koopwoningen in Baak in de prijsklasse tot € 250.000,-.  De voorkeur hierbij 
is een 2-onder 1 kap.  (zie slide 5 en 6).

• Het merendeel van de respondenten, die de enquête hebben ingevuld vallen in de prioritaire doelgroepen van de woonvisie. 
Bronckhorst 2019 – 2025 

• Deze resultaten liggen in lijn met een onderzoek (Achterhoeks Woonwensen –en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO), 2017). 
• Naast de enquête heeft Baaks Belang ook navraag gedaan bij de woningbouw verenigingen. Ook die laten een beeld zien dat 

bij de prioritaire doelgroep er meer vraag is naar huurwoningen in Baak dan dat er aan aanbod is.

Antwoord



Hoe verder In

Samenvatting (2/2)
Het voorstel is dan ook om in lijn met de woonvisie Bronckhorst 2019-2025 plekken in Baak aan te wijzen waar 
kleinschalig gebouwd kan worden of waar panden gesloopt kunnen worden voor nieuwbouw.
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• Ons inziens te nemen stappen:
1. Baaks Belang zal dit onderzoek presenteren aan wethouder Evert Blaauw en de gebiedsambtenaren.
2. De uitkomst zal ook aangeboden worden aan de woningbouwvereniging Sité.
3. Baaks Belang gaat in gesprek met de gemeente Bronckhorst op basis van dit document, met als doel de 

mogelijkheden voor gerichte woningbouw in Baak voor de prioritaire doelgroep te bespreken.
4. Verzoek aan de gemeente voor herbeoordeling van de in het verleden geïdentificeerde locaties om te beoordelen 

of deze nog steeds geschikt zijn en/of, indien noodzakelijk, er nieuwe locaties aan toegevoegd kunnen worden.
5. Bespreken met de gemeente Bronckhorst welke stappen er gezet moeten worden om daadwerkelijk woningbouw 

te realiseren.



Resultaten Woningbouwonderzoek
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Toelichting

• 62 mensen hebben  de 
enquête ingevuld.

• Meer dan 70% woont al in 
Baak, maar er is ook 
behoefte uit de omgeving 
om in Baak te wonen.

• Meer dan 62% is 40 jaar of 
jonger en valt daarmee 
mogelijk in de prioritaire 
doelgroep. 

• Meer dan 50% is jonger dan 
30 jaar en is nog inwonend 
(37%) of heeft de vraag met 
nee beantwoord (24%).

• De vragen m.b.t. huur, 
koopwoning (huidige 
woonsituatie) en type 
woning is de vraag of deze 
juist geïnterpreteerd zijn 
vanwege de antwoorden 
i.r.t. leeftijd en behoefte. Het 
heeft ervan weg dat 
jongeren het type woning 
van zijn/haar ouders hebben 
aangegeven in de 
beantwoording. Dit verklaard 
mogelijk de hoge score op 
een vrijstaande woning 
(43%). 

Resultaten – Beeld van de respondenten (1/2)

De meerderheid van de respondenten valt in de prioritaire doelgroep.

* De gebruikte enquête tooling heeft niet de mogelijkheid gehad om een koppeling te kunnen maken tussen leeftijd en het feit of ze al een koopwoning bezitten.



Resultaten – Behoefte van de respondenten  (2/2)

De grootste vraag naar woningen in Baak is in de prijscategorie tot aan € 250.000,- en dan met een 2-onder 1 kap 
woning. De gewenste prijscategorie ligt in lijn met onderzoek van de gemeente voor de woonvisie Bronckhorst. 

Toelichting

• 46% (28 mensen) heeft aangeven binnen nu en twee jaar een eigen / ander huis te willen hebben.
• De meeste behoefte (48%) is er aan koopwoningen tot € 250.000. 
• Als het gaat om type woning is de meeste vraag naar een 2-onder 1 kap (31%). 

• Recent zijn er in Baak een aantal 2-onder 1 kap woningen verkocht onder  € 250.000, die veelal gekocht zijn door jongeren. (zie 
hieronder een paar voorbeeld van deze woningen) 

Impressie afgelopen jaar verkochte woningen 



Extra informatie
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Bron: De Gelderlander 24 juli 2019

Bron: De Gelderlander 3 juli 2020

Recente krantenartikelen m.b.t. woningbouwbehoefte

Het afgelopen jaar heeft er meerdere keren in de media een artikel gestaan m.b.t. bouwplannen en dat er weer 
ruimte zou moeten zijn in de Achterhoek om te kunnen bouwen. 



Details woningen Baak

Baak is volgens de statistieken aan het “verouderen” zowel qua bouwjaren van de woningen als de inwoners. Dit 
terwijl er wel behoefte is om in Baak te blijven wat bijdraagt aan een betere bevolkingsbalans in Baak.  

Toelichting

Bron: www.allecijfers.nl

• Het aantal inwoners in Baak 
(postcode 7223) is tussen 2010 en 
2019 met 115 personen 
afgenomen (afgerond is dat 9%): 
van 1.185 in 2010 tot 1.070 in 
2019. (slide 9)

• Op 1 januari 2020 telt postcode 
7223 in totaal 489 adressen, deze 
hebben allemaal een 
verblijfsobject.

• In 2000 was “het Baaken” een van 
de laatste kleinschalig 
bouwprojecten negen woningen 
(2- onder 1 kap) in Baak. In 2011 
zijn er nog vier woningen (2-onder 
1 kap) zijn gebouwd aan de ZE weg 
in 2011.

• Vrijstaande (luxe) bebouwing niet 
meegenomen.

http://www.allecijfers.nl/


Details huurwoningen Baak

In 2018 zijn in Baak drie vrijkomende woningen en in 2019 twee woningen verhuurd. Het totaal aantal reacties 
op deze woningen was 304. 

Bron: Baaks Belang 

Toelichting

• Op de vijf woningen in Baak die beschikbaar kwamen in 2018 en 2019 hebben 304 
huishoudens op gereageerd waarvan 272 unieke respondenten. Er zijn namelijk 
huishoudens die op meerdere huizen hebben gereageerd.

• Net als in de enquête laten deze gegevens ook zien dat er behoefte is aan 
woningen voor huishoudens tot en met 30 jaar (43% van het aantal 
respondenten).

• Van 24,3% van de respondenten is het onbekend waar de huishoudens nu wonen. 
Dit kan een vertekend beeld geven van de percentage.

• Wanneer de onbekende respondenten niet worden meegenomen komt 20% van 
de respondenten uit de gemeente Bronckhorst.


