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HOOFDSTUK 1. INLEIDING, AANLEIDING EN ACHTERGRONDEN 
1. Dit project is een beetje verdwaald in de tijd.  

       Het oorspronkelijke projectplan voorzag in enkele zaken: 

• Een bijdrage aan het beleidsvormend proces vanuit Aalden, door Aalden. Dat werd in 
de vorm gegoten van een vervolgnota op een beleidsstuk van Dorpsbelangen 
Aalden(DBA) van 4 jaar geleden. Het zou kunnen worden ingebracht in de voorbereiding 
van de omgevingsvisie van de gemeente Coevorden.  

• Het project moest verschillende keren worden uitgesteld en kon net geen rol meer 
spelen bij de herziening van de gemeentelijke omgevingsvisie. 

• Het toepassen en vervolgens evalueren van verschillende methoden om de mening, 
wensen en behoeften van een lokale gemeenschap. Zo heeft het DBA ook gereageerd 
op de herziening van de omgevingsvisie van de gemeente.  

• Oorspronkelijk zou dit project nog hebben kunnen worden meegenomen met die 
herziening, maar corona gooide roet in het eten en dus werd de reactie van DBA vooral 
gebaseerd op gedegen parate kennis van de lokale gemeenschap 
 

 

2. Het onderzoek weliswaar verlaat, maar wel degelijk spannend 
• Maar nu het onderzoek dan toch heeft plaats gehad blijkt het wel degelijk een 

verdieping van de inzichten en ook correctie van inzichten op te leveren.  

• Anders dan eerst het plan was werd er niet steekproefsgewijze met terugzenden per 
post geënquêteerd. Er konden een paar verschillende methoden van onderzoek en 
analyse worden uitgevoerd, maar het waren andere methoden dan eerst het plan was. 

• Ook kon ervaring worden opgedaan met een specifieke methode van gegevens-
verzameling en verwerking: 
Enquête met open vraagstelling huis aan huis. 

• Het opstellen van een dorpsprofiel aan de hand van bestaande gegevensbestanden op 
wijk- en buurtniveau. (Evaluatie van deze aanpak is te vinden in de bijlagen). 

• Dit stuk heeft de status van werkdocument. De beleidsconclusies zullen worden 
verwoord in een reactie van DBA op de huidige stand van zaken m.b.t. de voorbereiding 
van het gemeentelijk omgevingsplan. 

 

3. Belangrijk besluit van het bestuur van DBA, met verstrekkende     
gevolgen. 

• In 2018 nam het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Aalden een besluit 
dat verstrekkende gevolgen zou hebben voor Aalden en de Aalder gemeenschap. Men 
besloot de dorpsvisie anders dan in voorgaande jaren te onderbouwen met gedegen 
onderzoek en beleidsadvisering. Dat resulteerde in de nota Aalden, toekomst voor een 
vijf sterren dorp(nota Aalden). 

• Deze nota kreeg een vervolg op verschillende manieren: 

• Er werd vanaf dat moment veel structureler gedacht over de mogelijkheden voor de 
toekomst van het dorp Aalden. 

• De lokale gemeenschap en het DBA-bestuur werden zich meer en meer bewust van het 
belang van de woonsituatie voor een dorp als Aalden. Dit vooral omdat de gemeente 
Coevorden juist in die periode de woningbouwplannen drastisch terugschroefde (van 
1000 naar 175 voor de hele gemeente, voornamelijk te realiseren in Coevorden zelf). 
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• Het resultaat hiervan was een resterend woningcontingent van enkele tientallen 
woningen voor Aalden tot 2030 (sic). 

• De nota Aalden wees erop dat dit beleid de gevreesde krimp juist in de hand werkte. 
Immers, de startende gezinnen en de jonge alleenstaanden hadden en hebben het 
meeste last van de schaarste aan betaalbare woningen en blijven langer thuis wonen 
dan wenselijk is en/of vertrekken naar elders. 

• De nota Aalden bracht nadrukkelijk ook de situatie rond de dorpskom in beeld. Het 
Korenhofplein werd algemeen als ongezellig ervaren en het 30 km gebied in de 
dorpskom werd algemeen als onveilig en slecht voor de kwaliteit van het dorp 
aangemerkt. 

 

4.  Spin-off. 
Een en ander leidde tot verschillende spin-off projecten en activiteiten. 

• De adviseur van het DBA schreef een nota over bijzondere woonvormen voor Aalden die 
ertoe bijdroeg dat er wat beweging kwam in het tot dan toe starre beleid van de gemeente. 
Twee jaar later werd de gemeentelijke woonvisie bijgesteld en bij die gelegenheid werd een 
tweede notitie over bijzondere woonvormen op onderdelen verwerkt in dat nieuwe 
beleidsstuk (woonvisie), met name waar het gaat over flex-wonen. 

• Een initiatiefproject werd gestart betreffende een tiental “Tiny houses” in een parkachtige 
omgeving. 

• De gemeente (i.c. het college) vond het initiatief sympathiek en goed doordacht, maar 
voorzag problemen met de provincie omdat de locatie buiten de bouwcontour lag. Dat 
bleek ook inderdaad het geval. 

• Twee inwoners van Aalden richtten een rechtspersoon op teneinde de energietransitie in 
Aalden en omgeving te begeleiden, vooral de individuele bewoners/huiseigenaren. 

• DBA, Woonservice en de gemeente overlegden hoe het Korenhofplein en de Korenhof 
rotonde zouden kunnen worden gefacelift. Later trok de gemeente zich terug (geen budget 
op de begroting) maar in 2021 nam Woonservice zijn verantwoordelijkheid, een en ander 
in samenspraak met de bewoners van de Korenhof. En najaar 2021 realiseerde 
Woonservice de Korenhof rotonde en de entree tot de hoofdingang van de Korenhof. 

• Andere in de Nota Aalden genoemde voorstellen werden niet in uitvoering genomen. Dat 
gold vooral voor de aanbeveling om een overlevingsplan te maken voor de lokale 
middenstand, waarbij een concentratie kon worden gerealiseerd op en rond de locatie van 
de Coöp, maar de lokale middenstand voelde daar niet voor. 

 

5. Sindsdien. 
Inmiddels zijn er bijna 4 jaar verstreken en is er het nodige gebeurd. Maar ook heel wat is niet 
gebeurd, vertraagd, verloren gegaan, vergeten. Een overzicht: 

• De nationale woningmarkt is volstrekt overspannen. Dat is al decennia het geval, maar nu 
kwam dat duidelijker dan ooit naar voren. Inmiddels is dat probleem niet meer beperkt tot 
de Randstad, maar is het doorgedrongen tot alle uithoeken van Nederland. 

• Inmiddels heeft de coronapandemie en met name het thuiswerken ons geleerd dat werken 
in de Randstad (of in welke andere stedelijke zone dan ook) niet hoeft te betekenen dat je 
daar ook woont. Zo werd het landelijk gebied weer aantrekkelijker als woonlocatie. 
Voorlopig zijn bijna alle krimpregio’s vervallen verklaard.  En dus mag er overal weer worden 
gebouwd. Tenminste……. als er geen CO2-norm in de weg zit, als er grond beschikbaar is, 
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als er goedgekeurde plannen zijn…. dus voorlopig geen grote nieuwbouwgolf in Nederland 
en ook niet in Zuidoost Drenthe. 

• De gemeente Coevorden is van haar krimp-gestuurde visie teruggekomen en kwam onlangs 
uit met een hernieuwde woonvisie, die echter  naast enkele nieuwe ideetjes, voornamelijk 
bestond uit oude wijn in nieuwe zakken. Het uit die woonvisie afgeleide uitvoeringsschema 
is niet erg gunstig voor Aalden (40-60 eenheden voor de komende 8 jaar). Dorpen als Dalen, 
Sleen, Oosterhesselen en Schoonoord vallen wel in de prijzen, neergelegd in de Woonvisie 
2021. 

• De 4e golf van de coronapandemie heeft inmiddels tot weer een nieuwe lockdown geleid. 
Voor de ene doelgroep (senioren, rokers, drinkers en overgewichtigen) levensbedreigend, 
voor andere (jeugd, middenstand) lastig. 
 

6.  Kwaliteiten van de leefomgeving. 
Leefomgeving is een metabegrip waarin een groot aantal fysieke, tastbare onderdelen zijn 
samengebracht die tezamen de tastbare voorwaarden scheppen opdat de mens, de burger 
veilig en comfortabel kan leven.  
Bij de leefomgeving gaat het niet zozeer om abstracte waarden zoals “welbevinden”, 
´geluk” of “veiligheid”, maar veeleer om de tastbare voorzieningen die dat mogelijk maken  
(het bouwen van een huis of een schuur, de aanleg van een weg, een school of een sport- 
accommodatie). Dat leidt tot het volgende overzicht:1 

• Een klimaat-robuuste leefomgeving,  

• Veilig in het kader van opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel   

• Woning, woonomgeving, woningbouw, volkshuisvesting 

• Werk en inkomen 

• Circulaire economie met de nadruk op het bedrijfsleven en de Agribizz 

• Winkelvoorzieningen 

• Horeca 

• Sociaal-medische voorzieningen 

• Sociaal-culturele voorzieningen 

• Vrijetijdsbesteding 

• Voorzieningen voor Sport en spel 

• Verkeer en vervoer en infrastructuur 

• Energietransitie van de hele keten, van winning tot woning duurzaam en de 
huishoudens energieneutraal en (bijna) heel Nederland van het   aardgas af 

 
Al deze onderwerpen vertonen tal van onderlinge relaties en afhankelijkheden. Bovendien  
hebben ze als gemeenschappelijke factor dat in de beleidsvorming het principe van de  
burgerparticipatie expliciet moet worden toegepast. 
 
De volgende doelgroepen zijn in dit verband relevant omdat daar in Aalden een grote behoefte  
aan is. Bovendien zijn dit de doelgroepen die verantwoordelijk zijn voor de gevreesde krimp,  
waarover later meer: 

• Jonge singles c.q. eenpersoonshuishoudens 

• Jonge gezinnen met kind en/of kinderwens 

 
1 Dit overzicht volgt in grote lijnen het overzicht van de17 Sustainable Goals (duurzaamheidsdoeleinden) 
van de Verenigde Naties 
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• Jonge gezinnen met kinderen op basisonderwijs 

• Emptynesters 

• Jonge, gerijpte of belegen senioren, maar bij hogere leeftijd in toenemende mate 
éénpersoonshuishoudens 

 
 

7. Een klimaat-robuuste leefomgeving, belangrijk voor alle burgers en       
bedrijven 

Een leefomgeving die bestand is tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde en met  
name het steeds vaker voorkomen van langere droogteperioden en extremer weer, zoals  
wolkbreuken en valwinden. De hogere gemiddelde temperaturen en hittegolven hebben  
bijvoorbeeld er al toe geleid dat voor nieuwbouw seniorenwoningen niet alleen  
verwarmingsnormen zijn ontwikkeld, maar ook koelingsnormen. 
 
Is dat nou relevant voor Aalden. We wonen toch niet aan zee??? 
Maar je hoeft helemaal niet aan zee te liggen om last te krijgen van de stijging van de  
zeespiegel. Als de zeespiegel met 1 meter omhooggaat moet het water van de grote rivieren  
ook een meter omhoog om er in de Noordzee nog bij gepropt te kunnen worden.  
Maar die grote rivieren worden van zichzelf ook al groter, 
want door het extremere weer kunnen ook de grote rivieren razendsnel  
meer water krijgen door de toegenomen regen en het extreme weer. Dat gaat vroeg of laat  
consequenties hebben, ook voor dorpen als Aalden. 
 
Ja, ja, maar wat merk je daar in Aalden nou van. Daar merk je weldegelijk iets van. Zoals in de 
Aelderstraat, waar na een echte hoosbui een halve meter water staat en waar het riool het 
absoluut niet meer aan kan, maar dat komt aan de orde in het volgende hoofdstuk waarin de 
Aaldenaren hun mening geven over wonen, leven, werken en ontspannen in Aalden. 
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HOOFDSTUK 2.DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN EN (HET GEBREK AAN) ONTWIK-
KELINGEN 
8. Wonen, vier jaar geleden en nu  
Vier jaar geleden beschikte Aalden over vier realistische bouwlocaties. 

• Plan Mekkes (nr. 4 op de kaart). 
Deze locatie werd 2 jaar geleden verkocht aan bouwbedrijf Bekman en de planvorming is 
in volle gang. Door het stroperig verloop van de procedures (bestemmingswijziging van 
bedrijf naar woonbestemming en aanvraag bouwvergunning) zal de bouw van 10 
wooneenheden naar verwachting ingaan omstreeks mei 2022. Het aanvankelijke plan om 
er starterswoningen te realiseren moest noodgedwongen worden verlaten. 
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• Locatie Marsstukken (nr. 1 op de kaart). Hiervoor werden in de loop der tijd verschillende 
plannen ontworpen. De locatie heeft al een woonbestemming.  Momenteel wordt 
overwogen om de kavels afzonderlijk te verkopen en niet zelf te ontwikkelen. 

• Locatie Aelderstraat 8 (nr. 2 op de kaart) gelegen tussen Hotel-café Restaurant Li-Bo en de 
Korenhof. Ook deze locatie behoeft een bestemmingswijziging (van agrarisch naar wonen). 
Na verschillende pogingen een plan te ontwikkelen is er nu een plan in de maak voor 
seniorenwoningen. 

 

• Locatie Aelder Hooghe (nr.3).  Inmiddels zijn alle bouwlocaties bebouwd (2), in aanbouw 
(3), of in optie uitgegeven (3). Het gaat in alle gevallen om woningen in het hogere 
prijssegment. 

• Als spin-off van het onderzoek en advies m.b.t. Aalden werd ook een plan ontwikkeld voor 
een 10-tal Tiny houses in een parkachtige omgeving, (nr. 6 op de kaart) plus centraal 
dienstengebouw, moestuinen en voedselbos. 

• Dit plan werd na indiening afgewezen. Momenteel wordt overlegd of het zinvol en 
realistisch is dit plan (na aanpassing) opnieuw in procedure te brengen. 

• Met uitzondering van de locatie Aelder Hooghe zijn er in de afgelopen jaren nauwelijks 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd in Aalden. Dit terwijl de behoefte aan woningen in 
Aalden groot is, voor alle doelgroepen, maar in het bijzonder voor jongere en startende 
huishoudens alsmede senioren. Ook in de huursector zijn op dat vlak geen initiatieven 
bekend. Woonservice Westerbork is niet voornemens in die zin initiatieven te ondernemen.  

 

9. Over de huidige woningsituaties voor Aalden kunnen we kort zijn: 
    de koek is op. 
  De gemeentelijke woonvisie die een paar maanden voor deze rapportage verscheen geeft  
  het volgende beeld: 

• Plancapaciteit voor Aalden tot 2030, bedraagt 30-40 woningen tot 2030. Van dit 
woningcontingent is het grootste deel reeds gerealiseerd. Dat voltrok en voltrekt zich met 
name op de locatie Aelder Hooghe (capaciteit 6 bouwkavels). 

• Bovendien zijn er nog twee locaties waarvoor serieuze plannen in voorbereiding zijn: 

• De Mekkeslocatie (10 woningen). 

• Aalderstraat 8. (7 woningen) 

• Beide locaties waren ook 4 jaar geleden al bekend en ze hadden toen al een stormachtige 
geschiedenis achter de rug. Maar nu, na nog eens 4 jaar is het einde in zicht (begin van de 
bouw). 

• Zoals blijkt uit de vernieuwde woonvisie, is het de uitdrukkelijke ambitie van de gemeente 
dat de helft van de gerealiseerde woningen geschikt zijn voor startende huishoudens. 

• Dat gaat op deze beide locaties, met een prijsniveau van tussen de € 350.000 en € 550.000 
niet lukken. 

• Daarmee is de koek voor Aalden wel zo ongeveer op, terwijl er nog genoeg ruimte is: wat 
te denken bv. van het stuk grond tussen het zogenaamde Prakkenbaanbos en Aelderholt? 
De gemeentelijke planhorizon ligt bij 2030. Wat daarna gebeurt weet niemand. Toch?? 

 
Wie je ook spreekt en wie er zich ook over het woningmarktdebacle uitlaat, altijd wordt de 
ambitie weer op tafel gelegd in een wens die even kort als op korte termijn onuitvoerbaar is:  
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“Een betaalbare veilige en comfortabele woning voor  iedereen”. Maar daar moet in Aalden  nog 
even op worden gewacht.  
 

10.  Werk en inkomen 
Werk en inkomen vormen een zeer belangrijk onderdeel van een duurzame samenleving. 
De economie van Nederland kent zoveel netwerken van bedrijven en er functioneren zoveel 
van die netwerken met zoveel relaties, dat die op de schaal van een dorp onmogelijk kunnen 
worden besproken, simpelweg omdat bedrijven op een totaal andere schaal opereren. Zelfs 
een lokale supermarkt heeft zoveel verschillende aanvoerkanalen en aanvoergebieden dat het 
dorp van vestiging daarbij geheel in het niet valt. 
 
Maar over de inkomensbronnen die direct aan het dorp verbonden zijn (want die bevinden zich 
voornamelijk buiten het dorp) valt wel iets te zeggen:  

• Aalden zelf heeft een overduidelijke functie van woondorp. De bedrijven houden zich, een 
enkele uitzondering daargelaten, bezig met het verzorgen van hun lokale klanten.  

• Aalden heeft een gemende beroepsbevolking, waarbij er veel technische beroepen zijn 
(technische dienstverlening aan particulieren en bedrijven). 

• Voorts wonen er in Aalden relatief veel zelfstandigen (ZZP’ers), niet zelden in de creatieve 
sector. 

• Verder wonen er relatief veel welgestelde import-Drenten (pensionado’s, ook wel 
drenteniers genoemd) in de verbouwde boerderijen, villa’s en herenhuizen in de 
nieuwbouw. 

• Aalden heeft ook enkele straten met sociale huurwoningen maar door ook de aanwezigheid 
van beneden modale inkomens lijkt het Aaldense plaatje veel meer op het nationale beeld 
dan bijvoorbeeld Benneveld, Zweeloo of Meppen.  

• Het aandeel uitkeringsgerechtigden (zowel pensionado’s als bijstandsgerechtigden), ligt 
dan ook aanmerkelijk boven het landelijk gemiddelde. 

• Aalden heeft geen buitengebied en slechts enkele agrarische bedrijfshoofden die hun 
schuren aan de rand van het dorp hebben, met hun grond op de essen. 

  

11.  Circulaire economie met de nadruk op het bedrijfsleven en de Agribizz 
o De transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie is in Aalden geen zwaar 

onderwerp. Nog slechts enkele bedrijven houden zich daar serieus mee bezig. Vanuit de 
optiek van de ondernemers in Aalden, betreft het hier een probleem dat op nationaal 
niveau is aangedragen en dat dan ook het beste op dat niveau moet worden aangepakt. 

 

12.   Winkels  
Lange tijd was het winkelbestand van Aalden betrekkelijk constant. Het bedrijfsleven in Aalden 
(en Zweeloo, één van de weinig geïntegreerde organisaties van en voor beide kernen) vond dat 
zo wel goed en maakte zich geen grote zorgen. Wat komt dat komt. 
Maar in de tweede helft van 2021 veranderde er heel wat: 

• Twee experimenten met nieuwe winkels sneuvelden (fietsenzaak, c.q. rijwielhersteller en 
een bloemenzaak annex cadeaushop). 

• Het dorpswarenhuis sloot zijn deuren dat kwam aan als een donderslag bij heldere hemel. 
Want met één klap was het dorp de drogist, de papier en schrijfwaren, huishoudelijke 
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apparaten en speelgoed, maar ook pasfotoservice, het ophaalpunt van stomerijgoederen, 
en de printerinktservice kwijt.  

• De lokale supermarkt ging over in andere handen en veranderde van uiterlijk en personele 
bezetting. 

 
Noch de huidige situatie, noch de te verwachten toekomst baart de ondernemers in het dorp 
genoeg zorgen om de toekomst serieus onder ogen te zien.  
Een deel van de Aalder winkeliers heeft geen opvolger en kan de tent draaiende houden met 
behulp van een parttime medewerkend gezinslid of familielid. Zo zingen ze het de komende 10 
jaar nog wel uit.  
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Tot voor een half jaar was deze mening dan wel niet erg dynamisch en zeker niet in het 
voordeel, van de leefomgeving van Aalden, maar de redenering van de ondernemers was wel 
steekhoudend: we zingen het nog wel 10 jaar uit en dan zien we wel verder.  Ze kunnen het 
ook met en gereduceerde omzet wel redden. 
 

13. Maar dat was voor Corona. 
Nu liggen bij een aantal ondernemers de zaken toch wel wat anders, voeg daarbij het feit dat 
steeds meer consumenten hun aankopen online doen en er is in combinatie met het recente 
uitvallen van een paar winkels, weliswaar nog in de prille startfase, nu toch wel enige 
ongerustheid aan het ontstaan.  
 
Samenstelling, assortiment en omvang van het winkelaanbod in Aalden was lange tijd bijna 
riant te noemen, zeker als je daarbij bedenkt dat Aalden en Zweeloo (die in feite één dorp 
vormen) tezamen niet meer dan 2400 inwoners tellen. Inmiddels zijn de koopstromen in dit 
gebied zo complex geworden dat alleen gedegen onderzoek de balans kan opmaken. 
Immers: 

• Kleine dorpen hebben altijd een kooplek waardoor bestedingen niet in het eigen dorp 
gedaan worden maar in een groter dorp met meer keuze. 

• Maar dat grotere dorp heeft zelf ook weer een (meestal groter) kooplek naar stadjes en 
steden in de omgeving.  

• Dat beeld wordt doorkruist door de aanwezigheid van een aantal grote campings- en 
recreatieparken. Daardoor neemt de lokale bevolking van Aalden tijdens het seizoen 
toe tot het dubbele.   

• Die instroom van consumenten komt echter weer niet helemaal ten goede van de 
Aalder middenstand, want de kampwinkels absorberen zelf ook een stuk van die 
bestedingen. 

• Bovendien zorgen die extra consumenten ook zelf weer voor een extra kooplek. En 
tenslotte duurt die invasie slechts  hooguit 3 maanden per jaar. 

• Wie het nu nog weet, mag het zeggen.   
 

14. Andere ontwikkelingen m.b.t.  de teruglopende winstgevendheid. 
 Ook hebben nog andere ontwikkelingen ertoe bijgedragen dat de omzetten van veel 
middenstanders terugliepen: 

• De sociale lasten gingen verder omhoog 

• Rijksdiensten zoals de warenwet en de autoriteit voedselkwaliteit scherpten hun regels (en 
het toezicht daarop) gestaag aan 

• Bezorgen c.q. services joegen de kosten verder op 

• De rijksoverheid belast het Midden en Klein Bedrijf naar verhouding zwaarder dan het 
grootbedrijf. Dat merken de bedrijven uit het MKB heel goed  

• De detailhandel als geheel stond al voor Corona onder druk van veranderend koopgedrag 
van de consument (steeds meer kopen online en ook “kijken maar niet kopen”). 

• Parrallel hieraan ging voor de kleine en middelgrote steden de functie van het kernwinkel- 
apparaat gedeeltelijk verloren. 

• Al decennia is het draagvlak (het minimumaantal (vaste) cliënten) dat nodig is om goed te 
kunnen draaien) aan het oplopen, soms een tijdje heel weinig, dan weer met een spurtje. 
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Dat geldt voor veel winkelbranches, zakelijke dienstverleners, maar vooral ook sociaal-
medische- en sociaal-culturele dienstverleners.  

 
           

 

afstanden tot winkels voor dagelijkse artikelen en 
daarnaast voor warenhuizen.      

             
Neder-
land 

Coe-
vorden aalden  

 

gemiddelde afstand tot een grote 
supermarkt  1,0 1,6 0,6  

 

gemiddelde afstand tot overige levens-
middelenwinkels (speciaal zaken als een 
groenteboer, een slager of banketbakker) i 0,8 1,5 1,2  

 

gemiddelde afstand tot winkel voor overige 
dagelijkse goederen  9,1 2,4 1,8  

 

 
gemiddelde afstand tot 
warenhuis.     2,6 5,8 13  

 N.B. deze tabel betreft de situatie in Aalden toen het dorpswarenhuis en de drogisterij nog volop in bedrijf waren 

 
Tot nu toe hebben we het vooral gehad over dagelijkse boodschappen alsof het één type winkel 
betrof... de werkelijkheid is echter gecompliceerder.  
Nu zijn er in de praktijk dagelijkse en dagelijkse voorzieningen. 
Er is verschil tussen een aankoop in een supermarkt en in een drogisterij alhoewel beide tot de 
dagelijkse artikelen horen.  
Het nabijheidsgetal voor de dorpssuper in Aalden is behoorlijk laag, dus hebben veel Aaldenaars 
hun super bij wijze van spreken in de achtertuin. Maar als we naar het nabijheidsgetal voor een 
warenhuis kijken, dan blijkt dat Emmen het lang niet slecht doet. Maar dat gewinkel in de grote 
stad moet je niet hoeven te doen met het O.V. Daarover later meer. 
 

15. Overige voorzieningen 
Deze categorie omvat de sociaal/medische voorzieningen, de sociaal-culturele voorzieningen, 
de educatieve, en tenslotte de sport- en vrijetijdvoorzieningen. Niet alle van deze categorieën 
komen in de enquête-antwoorden aan bod. 
het O.V. Daarover later meer. 
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Onder het kopje “overige voorzieningen” valt een bonte stoet van openbare en commerciële 

diensten en dienstverleners. 

• Medische voorzieningen en met name huisartsenpraktijken, apotheken en 

ziekenhuizen al dan niet met buitenpoli 

• basisonderwijs en opvang, uitgesplitst naar: kinderdagverblijven, basisscholen, 

buitenschoolse opvang  

• voortgezet onderwijs: VMBO, HAVO, VWO, MBO en universiteit 

• openbaar vervoer 
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16. Medische voorzieningen 
           

 

afstanden tot medische 
voorzieningen          

             nederland coevorden aalden  

 

gemiddelde afstand tot 
huisarts     1 2 1,2  

 

gemiddelde afstand to t 
apotheek     1 1,9 1,2  

 

gemiddelde afstand tot ziekenhuizen 
incl. buitenpoli 4,8 14,8 14,8  

 

idem excl. 
buitenpoli       7,8 14,8 14,8  

           
 
17. Voorzieningen voor (ouders van) jonge kinderen 
 
Ouders met kleine kinderen (en uiteraard die kinderen zelf) en daarna de senioren zijn het 
meest aangewezen op een bepaalde selectie aan voorzieningen en wel een goed geëquipeerde 
huisartsenpraktijk, met liefst een apotheek, een zitdag van een consultatiebureau. Maar 
vervolgens gaan baby’s naar het kinderdagverblijf en daarna naar de basisschool en de 
buitenschoolse opvang. Als zo’n cluster van voorzieningen geheel of gedeeltelijk afwezig is, 
wordt een kritische grens gepasseerd en zet de krimp van zo’n dorp pas goed in. Maar in Aalden 
is dat nou juist heel goed geregeld. 
 
Huisartsenpraktijk De Es heeft goed gebruik gemaakt van een belangrijke wet uit de 
distributieplanologie: als je meerdere producten die op dezelfde doelgroep gericht zijn 
samenvoegt, krijg je synergie; het totaal wordt meer dan de som der delen  
Kleine dorpen moeten het hebben van het aantrekken en vasthouden van de jongeren die 
uitvliegen, van jonge stelletjes en van startende huishoudens met kinderen en/of kinderwens. 
Trekken deze bevolkingsgroepen weg dan treedt “ontgroening” op en de gevreesde krimp zet 
in. 
. 

18. Onderwijs en opvang 
                 
Gemiddelde afstanden tot voorzieningen voor onderwijs en opvang    
            Nederland Coevorden Aalden  
          
gemiddelde afstand tot 
kinderdagverblijf   0,6 1,2 0,6  
gemiddelde afstand to t  
buitenschoolse opvang   0,7 1,1 0,6  
gemiddelde afstand tot 
basisonderwijs   0,6 1,3 0,7  
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gemiddelde afstand  to t voortgezet 
onderwijs totaal   2,4 4,3 5,3  
gemiddelde afstand tot  Vmbo     2,5 4,3 5,3   
gemiddelde afstand to t  HAVO, 
MAVO, VWO   3,3 6,5 14,2   
          

 

19. Het voortgezet onderwijs is voor een dorp even belangrijk als het basisonderwijs, met 

dit verschil dat het basisonderwijs van goede kwaliteit in het dorp zelf aanwezig moet zijn  
terwijl het bij het voortgezet onderwijs gaat om het aanbod in de omliggende steden. En bij 
studenten wordt de keuze van de opleiding in toenemende mate bepaald door de reisafstand 
vanaf het ouderlijk huis (bij een tekort aan studentenhuisvesting van tenminste 50.000 
eenheden). 

 
20. Energietransitie 
. 

 

electr. 
verbruik  
per dorp. 
Nederl. =  
100 

Apparte-
ment 

tussen-
woning 

Hoek-
woning 

2 
onder 
1 kap 

Vrij- 
staande 
woning 

Huur-
woning 

eigen 
woning 

Coevorden 111 71 105 109 119 142 81 117 

Aalden 105 85 81 86 99 128 73 119 

Nederland 100 71 105 109 119 142 78 117 
  

Het stroomverbruik per huishouden wijkt in Aalden weinig af van de gemiddelde waarden van 
de gemeente Coevorden en Nederland. Dat is heel anders waar het gaat over het gasverbruik. 
Dat ligt gemiddeld in Aalden 30% hoger dan ‘t landelijk gemiddelde. 
 

 

gemiddeld 
aardgas 
gebruik per 
huishouden 

Index 
gem. 
gebruik 
Nederl  = 
100  

Apart 
ement 

 Tussen 
woning 

Hoek 
woning 

Twee 
kapper  

vrijstaande 
woning 

Huur 
woning 

eigen  
woning 

Coevorden 1810 139 83 111 126 182  84 152 

Aalden 1870 144 111 118 121 138 123 115 157 

           
 

Nou is de energietransitie in Nederland nog lang geen doorslaand succes. Immers er worden 
2 doelstellingen tegelijkertijd nagestreefd. 
1.Nederland van het gas af 
2.Nederland energie neutraal.  
En die beide ambities werken op elkaar als communicerende vaten. Als met de ene ambitie 
enige vooruitgang wordt geboekt gaat dat nogal eens ten koste van de voortgang van de 
andere ambitie. Bovendien kondigt elk nieuw kabinet een “heel nieuw plan” aan dat 



 

DDU 2022                                                                                                 pag. 17 

uiteindelijk door de mand valt als “ouwe wijn in nieuwe zakken”. Hoe kun je nou van je 
burgers vragen om stevig te investeren in een duurzame toekomst, als jezelf (de overheid) 
steeds succesvolle regelingen verandert omdat ze te succesvol zijn en er dus veel gebruik van  
wordt gemaakt. Succes is te duur. 
 
Overigens, veel huiseigenaren, ook in Aalden denken dat ze al een heel eind op weg zijn met 
dubbel of trippel glas en de zolder isoleren, maar dat is een misvatting. Ook in een dorp als 
Aalden is er dan ook alle aanleiding om dat transitietraject zo spoedig mogelijk te starten. 
Inmiddels is dat ook gebeurd. 
 

21.  Horeca 
Met name in de afgelopen twee jaar is er in de horeca heel wat veranderd in Aalden en 
Zweeloo. 
           
                     

 

afstanden tot 
HORECA              

             nederland coevorden aalden  

 

gemiddelde afstand tot 
café     1 2 0,7  

 

gemiddelde afstand tot 
cafetaria     1 1,9 0,7  

 

gemiddelde afstand tot 
restaurant     0,8 1,3 0,7  

 

gemiddelde afstand tot 
hotel     2,4 3,1 0,7  

           
Gedurende een periode van 4 jaar was er in Aalden/Zweeloo geen restaurant in het 
topsegment aanwezig. Het voormalige sterrenrestaurant in Zweeloo was overgeschakeld op 
kook-events en culinaire seminars. Maar onlangs werd de draad weer door opgepakt door een 
nieuwe uitbater. Eén met ambities. 
 
Ook het Wapen van Aelden kreeg en nieuwe uitbater. Opnieuw één met een duidelijke ambitie. 
Het resultaat is dat de horeca in Aalden/Zweeloo kwantitatief zowel als kwalitatief weer op 
volle sterkte is, temeer omdat deze ontwikkeling ook de andere horecabedrijven heeft 
aangezet tot grotere inspanning m.b.t. organisatie van evenementen, bijzondere gerechten en 
activiteiten. Al met al zijn de ontwikkelingen in de Aaldense horeca zondermeer gunstig te 
noemen. Wie zijn horecaonderneming moet opzetten en direct wordt overvallen door niet, 
één, geen twee, zelfs geen drie, maar vier pandemieën met bijbehorende lockdown en dus met 
grote inzet en enthousiasme de tent overeind houdt, mag wel als een verrijking van het 
horecalandschap worden beschouwd. 

 
22.Verkeer, vervoer, infrastructuur. 
Het openbaar vervoer in en vanuit Aalden is lange tijd één van de zwakkere punten van het 
dorp. Dat lokale openbaar vervoer wordt uitgevoerd door regionaal opererende 
busmaatschappijen. Voor senioren en mensen met een beperking was en is zo’n busverbinding 
vaak wat omslachtig. Zeker als er ook nog moet worden overgestapt. De oprichting van  
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regiotaxi (individueel transport van deur tot deur) bracht daarin een grote verbetering,  maar 
was slechts toegankelijk voor chronisch zieken en gehandicapten. 
Recentelijk werd het lokale busnet (collectief vervoer) sterk verbeterd door de twee buslijnen 
die Aalden aandoen beide een halfuur-frequentie te geven. 
 
 
 
 
 
 

                    

 

gemiddelde afstanden tot aansluiting op 
bovenlokaal vervoer      

             nederland coevorden aalden  

 

gemiddelde afstand tot de oprit van 
een hoofdverkeersweg 1,8 5,1 13,6  

 

gemiddelde afstand tot 
treinstations     1,3 5,2 47  

 

gemiddelde afstand tot een belangrijk 
overstapstation 0,9 12,9 51,5  

                   
           
           

 

23.Gemotoriseerd vervoer in de Aelderstraat 
In het afgelopen decennium is de verkeersdruk in Aalden aanzienlijk toegenomen. Vooral het 
zware vrachtverkeer door de Aelderstraat is in omvang meer dan verdubbeld, terwijl ook het 
personenverkeer is toegenomen. Daarbij komt nog dat het agrarische verkeer gepaard gaat 
met steeds grotere trekkers en landbouwmachines. Bovendien houden de meeste bestuurders 
geen rekening met de maximumsnelheid van 30 km die in de dorpskom geldt. Voor voetgangers 
wordt oversteken een hachelijke zaak. Ook het feit dat een groot deel van het verkeer bestaat 
uit zware voertuigen, die een langere remweg hebben dan in een dorp veilig is, verhoogt het 
risico voor de overstekende voetganger. En of dat allemaal nog niet genoeg is, houdt het 
fietspad op bij het begin van de 30km-zone en worden ook fietsers en voetgangers geacht 
gebruik te maken van de enige rijbaan, zoals bij 30km-zones gebruikelijk. Niemand lijkt op de 
hoogte te zijn van deze regel en men rekent dan als automobilist ook niet op het opduiken van 
fietsers en voetgangers op de rijbaan. Dat heeft geleid tot een aantal bijna-ongelukken en een 
deel van de senioren durft de Aelderstraat al niet meer over te steken. Een andere complicatie 
vloeit voort uit het feit dat in een 30km-zone verkeer van rechts gewoon voorrang heeft, zelfs 
een voetganger (aangegeven door een grote gele ruit op het wegdek. Het gevolg is dat er 
regelmatig (bijna) een koplamp (of erger) sneuvelt. 
 
 

24. Beleidsactiviteiten van de gemeente Coevorden. 
De gemeente Coevorden heeft in korte tijd een groot aantal beleidsstukken geschreven en 
beleidsvormende trajecten in gang gezet. De meest relevante voor Aalden zijn: 

• De beleidsnota verbindend besturen en samenwerken. 
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• De Omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende omgevingsplan. 

• De Woonvisie. 

• Duurzaamheidsbeleid. Met daarin een prominente plaats voor de energietransitie met 
daaraan gekoppeld het streven naar een circulaire economie. En een groene klimaat- 
robuuste leefomgeving. 

 
De verbinding tussen al die beleidslijnen is niet alleen dat de onderwerpen elkaar over en weer 
beïnvloeden. Denk maar aan energietransitie (en dus de verduurzaming van de 
woningvoorraad in zowel de woonvisie als in omgevingsvisie en omgevingsplan). En de 
samenhang tussen het beleidsdomein wonen en volkshuisvesting en het beleidsdomein 
leefomgeving. Een andere wezenlijke samenhang tussen al die beleidsdomeinen is het feit dat 
overal de opdracht tot burgerparticipatie prominent aanwezig is.  
 
 

25.  Burgerparticipatie. 
Voor wat betreft de burgerparticipatie: Daarin is door de Wet op de leefomgeving (kortweg de 
Omgevingswet) een trendbreuk opgetreden. 
Was de invloed van de burger op het beleid tot 2014 formeel beperkt tot het recht van inspraak 
(met als resultaat het vervangen van punten en komma’s), met de introductie van de 
Omgevingswet in 2014 werd een totaal andere verhouding bestuur-bestuurden gerealiseerd. 
In projecten die grote invloed hebben op de inrichting en de kwaliteit van onze leefomgeving 
worden bestuurders en bestuurden geacht als gelijke partners samen te werken. Kort gezegd 
de overheid moet zijn machtsmonopolie delen met de burger. Dat is voor veel gemeentehuizen 
een moeilijk te verteren zaak. Projecten die het initiatief zijn van de lokale gemeenschap die 
daarvoor op inhoudelijke gronden in aanmerking komen, moeten in co-creatie worden 
voorbereid en gerealiseerd. Dat wil zeggen dat gemeente en initiatiefnemer vanaf het eerste 
begin van de planvorming moeten samenwerken als gelijkberechtigde partners. Dit was ook de 
opzet bij de herziening van de omgevingsvisie voor de gemeente. De participatie van de burger 
bleef daarbij beperkt tot een eenmalige uitnodiging om te komen praten over aspecten van 
onze leefomgeving die wij zeer waardevol achten. Inzicht in wat er met de DBA-bijdragen 
gebeurt krijgen we pas als de nota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. En dan is het vaak 
te laat om er werkelijk nog iets aan te doen. 
 
 

26. De dorpskom, concentratie en vervlechting van problemen van Aalden 
Ooit, zo’n 20 jaar geleden was er in Aalden een hoop gedoe over de inrichting van het terrein 
van de coöperatieve Korenmaalderij, waar kort daarvoor een eerste fase van seniorencentrum 
de Korenhof opgeleverd was. Maar nou dat stuk grond tussen het nieuwe seniorencentrum en 
de Aelderstraat.  Daar moet toch ook eens wat mee gebeuren. 
En er gebeurde ook wat mee. Iedereen bemoeide zich er mee. Er ontstond een doolhof van 
argumenten en belangen. De gemeente moest er maar zien uit te komen. Het resultaat was 
een pleinvorming zonder uitgesproken visie. Want die werden allemaal afgestemd. Er was 
immers altijd wel een groep die teugen was. 

• Het resultaat was een volstrekt karakterloos plein dat niet het kloppend hart van Aalden 
werd maar een  hartinfarct. 

• En sindsdien heeft (bijna) niemand zich aan dit treurige project willen branden. Zo nu en 
dan kwam er een naïeveling langs die er wel brood in zag, maar in of buiten het 
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gemeentehuis was er altijd wel een “optimist” te vinden met van die dodelijke opmerkingen 
als: 
o “Dat krijgen we nooit door de commissie” 
o “Dat wil de provincie vast niet” 
o “Daar gaat het openbaar vervoer niet mee akkoord” 
o “Dat hebben we al geprobeerd” 
o “Dat vinden de boeren en de loonwerkers niet fijn” 
o “Geen budget” 

Zo was de situatie vier jaar geleden en zo is ie nog steeds. 
Maar nou is daar de (verkeerssituatie op) de Aelderstraat bijgekomen als extra probleem. 
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HOOFDSTUK 3. EN WAT DENKEN DE MENSEN ER ZELF NOU VAN 

27. Natuur en landschap, rust en ruimte. 
Niet minder dan 172 respondenten gaven de natuur en het landschap op als de belangrijkste 
kwaliteit van Aalden en omstreken. De rust en de ruimte werden (met 70 maal genoemd) een 
goede tweede. Slechts enkele gelukkigen kunnen wonen in Oud Aelden, maar dat wil niet 
zeggen dat je het niet mooi kunt vinden. 
 

De sterke punten van Aalden als woonplaats annex verblijfsomgeving  

• Rust en ruimte (172x !!!) 

• Natuur, het landschap (69x) 

• De mogelijkheden om te wandelen en fietsen 

• Het dorp zelf en vooral oud Aalden 

• Er is bijna altijd wel iets te doen, (maar wel erg vaak speciaal voor jongeren) 

• Zie ook de sociale relaties  

 

Dat wonen in Aalden, de rust en die ruimte maken Aalden een dorp dat het bij senioren in het 
hele land goed blijkt te doen. Slechts een minderheid van de senioren is in Aalden, de 
omliggende dorpen of zelfs maar in Drenthe geboren. 
 

28. Aalden als sociaal netwerk 
Leven in Aalden is gemoedelijk, niet  stresvol en  het sociale netwerk Aalden wordt vooral 
door de import-Drenten ervaren als een warm bad. Maar voor een paar anderen als een 
kouwe douche. Het is maar net aan wie je het vraagt en in welke situatie. 

Sterke punten van Aalden als sociaal netwerk in de ogen van de import Drenten. 

• Hier hebben ze nog respect voor elkaar 

• En voor senioren 

• Gemoedelijke mensen 

• Hier hebben ze ook tijd voor elkaar 

• Hier groet men elkaar nog. En de ander groet terug (!!!) 

 
 

Het socaal netwerk: minpunten    import-Drenten en oer-Drenten.  

• Wonen in een klein dorp. Roddel en achterklap.(import Drent) 

• Als buitenstaander kom je er niet tussen (import-Drent) 

• Wel erg veel import(2x) (oer-Drenten) 

• Steeds minder vrijwilligers beschikbaar  

• Noaberschap gaat verloren 
 

Aalden en de nieuwe Drenten van verre; asielzoekers en statushouders. 

 

file:///C:/aalden
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• Woonmilieu statushouders in huursector gaat achteruit 

• AZC te groot voor een klein dorp 

• De tegenprestatie voor de vestiging van de omvang van het AZC is beslist 
onvoldoende 

• Je kunt ze niet verstaan 
 

 
 
 

• Positieve uitspraken over (de bewoners van) het AZC\ 
 

• Waarom mogen ze niet werken en deelnemen aan het leve in het dorp 

• Logisch dat je ze niet kan verstaan. Hoe moeten ze onze taal leren als 
niemand met ze praat 

• Er werken asielzoekers in de Korenhof en dat gaat prima 
 

 
30. Wonen in Aalden. 
In Aalden is het goed wonen. Tenminste als je een woning scoort. Voor de kopersmarkt 
betekent dit dat een huis dat in de verkoop komt vrijwel meteen verkocht is. Daar komt bij dat 
de bewoners veelal senioren zijn en niet zelden alleenstaand. 
Komt er zo’n woning vrij dan komen de lokale gegadigden en met name jonge huishoudens er 
niet aan te pas. Ze kunnen de vraagprijs gewoon niet betalen. Het betekent ook dat gegadigden 
van buiten het dorp zich gemakkelijker in een Aaldens huis vestigen dan de jonge Aalder 
gegadigden. 
Voor de senioren geldt ongeveer hetzelfde. De potentiële kopers van een huis in Aalden zijn 
doorgaans aan veel hogere huizenprijzen zoals in de randstad gewend. 
 

Wensen m.b.t. wonen en woonomgeving in en rond Aalden 

• Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare seniorenwoningen met een dikke streep 
onder “betaalbaar” 

• Er is ook een schreeuwend tekort aan juniorenwoningen en starterswoningen, zowel 
in de huurmarkt als in de koopmarkt 

Negatieve uitspraken over de bewoners van het AZC 
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• Ik ben 24 en ik wil hier blijven wonen. Ik wil zelfstandig wonen met mijn vriendin en 
mijn hond. Kan niet want er is nergens een voor mij betaalbaar koophuis te vinden en 
voor een huurhuis verdienen mijn vriendin en ik samen te veel. 

• Er zijn helemaal geen bouwlocaties beschikbaar 

 

31. Nieuwbouw, wensen en wachten. 
Het is opvallend hoe eensgezind de inwoners van Aalden zijn als het gaat om de bouw van 
nieuwe woningen. Zonder uitzondering is iedereen voor het bouwen van woningen voor 
senioren en starters. Van de 180 respondenten vroegen er 19 uitdrukkelijk om 
seniorenwoningen en niet minder dan 30 van de 180 respondenten (16%) vroegen aandacht 
voor woningen voor jongeren en starters, waarbij talrijke opmerkingen werden gemaakt 
omtrent de laksheid van de gemeente ter zake en het beleid van ontwikkelaars die op de 
proppen kwamen met prijzen van nieuwbouw van tenminste 3,5 tot 4 ton en meer. Deze 
woningen zijn onbereikbaar voor welke starters dan ook. Deze roep om starterswoningen was 
des te frappanter omdat het hier ging om een groep respondenten waarin die starters zelf 
nauwelijks vertegenwoordigd waren. 
Het is duidelijk dat het hier gaat om een van de belangrijkst hete hangijzers voor de 
ontwikkeling van Aalden. 
 

Wensen van de lokale bevolking m.b.t. wonen in Aalden. 
 

• Bouw betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor senioren (19x) 

• Bouw betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor junioren, startende 
huishoudens (30x) 

• Reserveer geschikte locaties en terreinen voor woningbouw (15x) 

• Maak een echte koerswijziging in de woningvisie 

• Klim uit je kartonnen doos en bekijk de toekomst met optimistisch realisme. Dus geen 
krimp-scenario’s 

 
De antwoorden op de open vragen voor zover het ging om het gemeentelijk beleid waren niet 
mals. Daar wordt nader op ingegaan in de teksten in hoofdstuk 5. Het moge duidelijk zijn dat 
de treurige toestand op de lokale woningmarkt de gemeente heel wat strafpunten oplevert. 
 

32 .Verkeer, vervoer, infrastructuur, verkeersveiligheid. 
De verkeersproblematiek in en rond Aalden heeft te maken met: 

1. De situatie in de dorpskom 
2. De situatie op de buitenwegen 
3. Het feit dat er nergens op snelheid gehandhaafd wordt 
4. De verkeersdruk in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld is 

De verkeerssituatie in het dorp is verre van ideaal. Daar ging ook een groot deel van de klachten 
over. Het gaat dan vooral over het rijgedrag van bestuurders van het gemotoriseerd verkeer. 
Ook op de buitenwegen wordt veel te hard gereden maar bovendien is de kwaliteit van het 
wegoppervlak soms abominabel. De indruk bestaat dat de gemeente het hierop aan laat komen 
in verband met de rijsnelheid. Een ander veiligheidsaspect is het ontbreken van stoepen in de 
dorpskern. Dit is voor rolstoelgebruikers en rollatorpiloten gevaarlijk, omdat ze kunnen 
wegzakken of het de voorwielen van de rollator kan blokkeren. Het recente graafwerk i.v.m. de 
aanleg van het glasvezelnet hebben de beloopbaarheid van de bermen bepaald niet verbeterd. 
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33.Dit geeft aanleiding tot een stortvloed van bezwaren, wensen en suggesties 
in de enquête. 
 Sommige worden vele malen genoemd, zoals de Gemeente die niet handhaaft (11x). 
Bovendien is de onderhoudstoestand van veel wegen in Aalden en omgeving slecht, daar wordt 
althans door de geënquêteerden veel over geklaagd. Een slecht wegdek heeft immers 
consequenties zoals op de Gelpenberg en de Paardelandsdrift, maar ook voor het rijden met 
rollators en rolstoelen. De graafwerkzaamheden in het kader van het glasvezelnet en het 
terugbrengen in de oorspronkelijke staat heeft de zaak niet verbeterd. 
Met een score van 25 blijkt de rijsnelheid, zowel in het dorp als daarbuiten de belangrijkste 
steen des aanstoots. Dat lijkt nog overzichtelijk. Maar bij nadere beschouwing blijkt dat dit 
onderwerp zozeer vervlochten is met andere thema’s en bron van zoveel specifieke klachten, 
dat de verkeersproblematiek meteen tot heet hangijzer kan worden gepromoveerd. 
 

Opmerkingen met negatieve c.q. kritische lading m.b.t. verkeersveiligheid, handhaving. 

• Gemeente handhaaft niet op snelheid (11x) 

• Veel wegen zijn slecht bestraat en liggen extreem bol. Dat is niet rollatorvriendelijk 
(4x) 

• Snelheidsbeperkende maatregelen hard nodig in de dorpskom (5x) 

• Verkeersveiligheid rond scholen slecht 

• Stoepen en bermen moeilijk begaanbaar sinds glasvezel aanleg 

• Marsstukken: rijsnelheid te hoog, ondanks of juist dankzij de remwerken  

• Snelheidscontrole in de Aelderstraat nodig. Politie moet handhaven (4x) 

• Snelheidshandhaving hard nodig, oud Aalden heeft daar last van 

• 30 km zone handhaven (4x) 

• Aelderstraat veel wegen van rechts. Maar voorrang? Ho maar 

• Paardelandsdrift aanpassen, chicanes zoals op de Marsstukken  

• Verlichting van het fietspad naar Emmen 

• Fietspaden worden zo slecht onderhouden dat de brandnetel er doorheen groeit. Het 
wordt nu echt gevaarlijk 

 

34. Ten aanzien van de bereikbaarheid waren de meningen zeer verdeeld.  
De een was zeer tevreden over de bereikbaarheid van de omliggende grote steden en de goede 
aansluiting A37 en de N381. Anderen vonden de verkeerssituatie juist belemmerend voor hun 
mobiliteit. Veelvuldig werd gememoreerd dat wil je je onafhankelijkheid bewaren in een 
plattelandsdorp als Aalden, autobezit noodzakelijk is. Sommigen vertrouwden daarvoor op het 
openbaar vervoer, anderen waren daar zeer ontevreden over. Geconcludeerd kan worden dat 
niemand bezwaar zou hebben tegen een halfuurs-dienst naar Emmen.  
Het onderwerp verkeersveiligheid valt in twee vraagstukken uiteen: de dorpskom en het 
buitengebied.  
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35. overwegend positieve beoordeling winkelvoorzieningen, maar zorgen om de 
toekomsrt 
 

 
Positief geladen opmerkingen md.b.t. winkels en publiek-verzorgend ambacht. 

• Wel tevreden over de voorzieningen, maar er is veel te weinig te doen 

• Basisvoorzieningen o.k. (19X), zeker voor een plattelandskern 

• Grote steden in de omgeving goed bereikbaar, maar dan moet je wel een auto hebben 

• 5Basisvoorzieningen o.k. (19X), zeker voor een plattelandskern 

• Grote steden in de omgeving goed bereikbaar, maar dan moet je wel een auto hebben 

 
De geënquêteerden waren over het algemeen tevreden met het lokale winkelaanbod. Een 
negatief aspect van het winkelbestand in Aalden is het ontbreken van enige centrumvorming, 
de winkels zijn verspreid over de Aelderstraat en bij de vestiging van de lokale supermarkt. Dat 
betekent dat vele senioren in het dorp hele stukken moeten lopen met hun boodschappentas, 
of voor elke winkel auto-in-auto-uit moeten. Dat bezwaar wordt door de geenqueteerden 
nauwelijks aangeroerd. Maar concentratie mobiliseert zeer belangrijke tegenkrachten. In de 
enquête wordt dan ook vele malen gevraagd om een aantal winkels en publiek-verzorgend 
ambacht, met name een rijwielhersteller (11 x). Een groenteman werd 5 keer genoemd, een 
dorpswarenhuis (8x) met als belangrijkste artikelengroep(jawel), een drogist (12x). 
 
De sociaal-medische voorzieningen worden beoordeeld als uitstekend. Gezondheidscentrum 
De Es wordt zeer gewaardeerd, met name omdat het naast de huisartsenpraktijk ook een 
apotheek, een fysiotherapeut en nog andere specialismen omvat. De enige negatieve 
opmerking heeft betrekking op het niet mogelijk zijn van een vrije artsenkeuze.  
 

36. Sociaal-medische voorzieningen 
Positief geladen opmerkingen over sociaal-medische voorzieningen. 

• Voorzieningen zijn op peil 

• Sociaal-medische voorzieningen zijn prima (4x) 

• Gezondheidscentrum (De Es) is prima (4x) 

• Mooi dat er in het gezondheidscentrum verschillende voorzieningen zijn 
geconcentreerd (3x) vooral de apotheek (2x)  

 
 
 Negatief geladen opmerkingen over seniorenvoorzieningen.  

• Graag meer bankjes en Aelderstraat gezelliger maken 

• Centrum ongezellig, behoefte aan bankjes 

• Gewenst: paspoort- c.q. rijbewijsservice aan huis voor senioren 
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37. Varia. 
Economie en werkgelegenheid. 

• Aalden moet aantrekkelijk zijn voor (kleine) ondernemingen 

• Maak Aalden aantrekkelijk voor ZZP’ers 

• Stimuleer de bouw van woningen met praktijkruimte 

• Die grote zomerse toeristenstroom, wat hebben we eraan. Waar heb dat voor 
nodig  

• Betaalbare winkelpanden gewenst 

• Wat doet de ondernemersvereniging eigenlijk 

 
 

Veiligheid op straat. 

• De dorpsagent moet blijven 

• Als de jeugd iets vernielt moeten ze worden opgespoord en gestraft. En zelf de 
schade vergoeden (3x) 

• Er moet veel beter worden gehandhaafd 

 
 

Kritisch geladen opmerkingen over duurzaamheid (waartoe behoren: energietransitie, 
klimaatadaptatie, natuurbeheer en biodiversiteit).  

• Doet de gemeente nog ooit eens iets aan energietransitie (3x) 

• Wat doet de gemeente aan energietransitie (2x) 
 

•   Bij regenval staat de hele Aelderstraat blank 

•   Het rioolsysteem is overbelast, vooral bij stortbuien 

• Wateroverlast in de Aelderstraat tijdens stortbuien 

              Er worden veel te veel bomen gekapt. Gemakkelijk voor de gemeente (2x) 

• De boswallen worden aangetast door slecht, gemakzuchtig en ondeskundig 
onderhoud 

• Onderhoud Aelderstroom volstrekt onvoldoende 

• Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s 

• Groen onderhoud Aalden Rondomme door vrijwilligers is goed. Maar de gemeente 
laat ‘t afweten  

• Meer bloeiende planten in de natuur gewenst 
 

 
Een aantal antwoorden haakte duidelijk in op activiteiten of vermeende activiteiten van de 
gemeente Coevorden. Bij die geënquêteerden was ook een betrokkenheid uit de formulieren 
te lezen met de gang van zaken in de gemeente en het dorp. Omdat de enquête anoniem was, 
konden de namen van de betrokkenen niet worden achterhaald. Maar het zou jammer zijn als 
deze betrokkenheid niet zou worden gebruikt.  
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38. Gesorteerd leed en bijzondere ongemakken. 
In de antwoorden op dit soort enquêtes kom je altijd weer een paar antwoorden tegen die 
berusten op een intens misverstand omtrent ieders rechten en plichten, taken en 
verantwoordelijkheden.  
 
 
 

WAT IK NOG WILDE ZEGGEN. 

• De huisnummers Aelderhof 1 t/m 12 zijn nooit aangebracht 

• Kan dat rare fonteintje op het fietspad op het Korenhofplein niet weg (3x)  
• Minder bomen gewenst. 

• Meer bomen gewenst.  

• Mijn buurman heeft een hybride warmtepomp. Een kolereherrie 

• Automaten voor poepzakjes voor honden                                                                                                                      
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HOOFDSTUK 4. HOE BESTUUR JE EEN DORP? 
39.  De actuele stand van zaken. 
Inmiddels zijn er vier jaar verstreken, vier jaar waarin er intensief werd gepraat, overlegd, 
geschreven en weer teruggeschreven, maar waarin, althans in Aalden weinig werd bereikt. Dat 
betekent dat er ideeën projecten en initiatieven blijven rondzingen zonder tot exploitatie of 
ingebruikneming te komen.  
 
Dat is ook niet zo vreemd want de gemeente was een lange periode herstellende van een 
financieel infarct. De gemeente Coevorden is van ver gekomen maar dat heeft betekend dat de 
hand voortdurend op de knip lag. Er was dus veel financieel puin te ruimen en was er weinig 
ruimte voor de leuke dingen. Pas recentelijk kon de gemeente zich weer ambities veroorloven. 
Dat blijkt wel uit de recentelijk gepresenteerde woonvisie en het Duurzaamheidsbeleid. In 
beide beleidsdomeinen speelt het begrip (kwaliteiten van) de leefomgeving een centrale rol. 
 

40. DBA is geen gemeente en Coevorden is niet Aalden. 
Het DBA scoort bijna 80 schouderklopjes, maar toch ook 23 vermaningen. De laatste hebben 
met name betrekking op de zichtbaarheid van het DBA, waarbij regelmatig wordt gevraagd naar 
meer publicaties in OEK. Daarbij gaat het vooral om de senioren. Weliswaar scoort het DBA 
steeds beter met zijn Facebook en website, maar juist die senioren vallen ook in de rubriek 
“digibeet” en halen hun informatie vooral uit OEK en de Coevorder Courant. 
 
 

Een pluim voor DBA  
• DBA zet zich goed in voor het dorp 

• DBA zorgt voor onze leefomgeving 

• DBA is gewoon een goeie club 

• DBA is onze spreekbuis naar de lokale overheid 

• Ga zo door DBA 

• DBA doet veel voor ons, maar de gemeente frustreert alle initiatieven op lokaal niveau  

• DBA doet veel, maar kan geen ijzer met handen breken 

 

Een pluim voor de gemeente  
• Gemeente Coevorden benaderbaar 

• Service van gemeente prima; minpunt Coevorden ver weg (6x) 

• Gemeente geeft goede dienstverlening, zowel fysiek als digitaal 

• Coevorden denkt aan alle dorpen (dorpenronde) 

• Basisvoorzieningen prima.  

• Gemeentelijk beleid beter na opkomst BBC 

 

Strafpunten voor de gemeente n.a.v. beleidsontwikkeling en de wijze waarop 

• Doet de gemeente nog ooit eens iets aan energietransitie 3x 

• De woonvisie is sterk verouderd 

• Geen langetermijnvisie 

• Doet de gemeente nog ooit eens iets aan energietransitie 3x 
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Strafpunten voor de gemeente betreffende communicatie en alg. houding 

• OZB is te hoog (11x) 

• Coevorden moet sneller/harder werken. 

• Boswallen geruïneerd door de gemeente 

• Gemeente werkt nergens aan mee, stroperig en traag 

• Gemeente heeft de mond vol van verbindend besturen, maar daar blijft het bij 

• Coevorden: niet duidelijk wat gemeente voor inwoners doet  

• De woonvisie is sterk verouderd 

• De communicatie met de gemeente kan en moet beter.Coevorden reageert alleen als 
je dramt. 

 
 
 

 
 De gemeente voert duurzaamheid hoog in het vaandel. Daar wordt zwaar op ingezet. 
Dat zo zijnde is het logisch dat er ruime aandacht komt voor het klimaat-robuust maken van 
het dorp. Nu staat er een halve meter water op de Aelderstraat bij ieder zware regenbui. En die 
worden talrijker en heftiger in de toekomst. De daarmee gemoeid gaande werkzaamheden 
kunnen aanleiding zijn om het verkeersluw maken van de Aelderstraat hiermee te koppelen  
 

 

De burgers over de verhouding tussen dorp en stad, tussen het dorp Aalden en de gemeente 
Coevorden 

• Hele gemeentebudget gaat naar Coevorden, (4x) 

• Meer budget voor buitengebieden gewenst (2x) 
 

• Energietransitie moet serieus genomen worden, ook en vooral in de dorpen 

• Gelden voor voorzieningen gaan naar Coevorden  

• Het lijkt wel of Aalden bij de gemeente Coevorden in het verdomhoekje zit (2x) 

• Te veel geld naar Coevorden, te weinig naar de dorpen 

• Gelden voor voorzieningen gaan naar Coevorden (4x) 

• Gemeente overrulet de dorpen 

• Coevorden leunt te vaak op de vrijwilligers. Maar vroeg of laat krijgen die er tabak van 

• Coevorden laat de dorpen links liggen 

Er wordt weldegelijk en in voorkomende gevallen ook heftig geklaagd over het gebrek aan een 
consistent beleid. Met name genoemd wordt het woonbeleid, de onjuiste verdeling van 
aandacht en middelen tussen stad en landelijk gebied, en de duurzaamheidsonderwerpen 
(energietransitie, circulaire economie, groene leefomgeving).  
 

41. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de beste stuurlui zich meestal op de 

wal bevinden. Er is in enkele maanden een tsunami aan beleidstukken op tafel gebracht door 
de gemeente. Van een onvoldoende uitgewerkt beleid kun je de gemeente niet betichten. Wel 
van het feit dat de gemeente niet voldoet aan de eigen regels. Zo blijft het in de praktijk zoals 
het was, zowel m.b.t. burgerparticipatie als de omgevingsvisie. 
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De communicatiemores van de gemeente Coevorden laten soms te wensen over.2 Dat 
bevordert het vertrouwen tussen bestuur en bestuurden niet. En dat vertrouwen is voorwaarde 
voor samen, in gelijkberechtiging werken aan de leefomgeving van de toekomst. 
 
De gemeente zelf  heeft de indruk dat  ze met  “de lokale gemeenschappen”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
spreekt als ze  in gesprek is met dat buitengebied, als ze in gesprek is met het platform 
Coevorden Duurzaam. Dat is een misvatting en wel om de volgende redenen: 
 
Om onderaan te beginnen, niet elk dorp beschikt over dorpsvereniging. 
Van die dorpsverenigingen heeft een aantal vooral aandacht voor leuke dingetjes in het leven. 
Er zijn er maar weinig die zich onder de huidige condities toch actief met het beleid inzake de 
leefomgeving bezighouden. 
 

42. Serieus genomen worden. 
Die dorpsbelangenverenigingen die ook beleidsrelevant bezig zijn vinden ook dat ze serieus 
genomen moeten worden en niet als excuus mogen worden gebruikt voor burgerparticipatie. 
Burgerparticipatie is een structuurbepalende factor die bij het karakter van de meeste 
dorpsbelangenverenigingen op den duur zal gaan overheersen. Maar niet bij alle 
dorpsverenigingen. Er zal een groepje dorpsverenigingen ontstaan die hun burgerparticipatie 
zal opeisen. Ze zullen het nodige voor hun dorp in de wacht slepen. Daar moet je de mensen 
voor hebben en mobiliseren en de ene vereniging wil dat wel en de andere niet. Andere 
verenigingen zullen zich beperken tot de leuke dingen in het leven, of zullen om andere 
redenen hun recht op co-creatie niet opeisen. 
 
De dorpsverenigingen die dat wel willen stellen eisen aan de gemeente voor het vervullen van 
deze functie. Ze willen serieus genomen worden. De gemeente kiest haar rol in relatie tot 
particulier initiatief vanuit de dorpen (gedogen; regisseren, informeren of participeren). In 
theorie (zie de beleidsnota “verbindend besturen en samenwerken”) houdt de gemeente de 
juiste  criteria aan zoals die voortvloeien uit de  omgevingswet. Maar bij de toepassing van die 
wet b.v. tijdens de voorbereiding van de omgevingsvisie voor de gemeente, of  de samenstelling 
en uitvoering van de WUP (het WijkUitvoeringsPlan) gaat alles toch weer  top down en wordt 
de burger in feite genegeerd.  
Kortom; de gemeente voldoet nog lang niet aan haar eigen eisen.  

 

  

 
2 Daartoe zou de participatieladder en de burgerinspraakladder van de Stichting moeten worden 
toegepast en dat viel buiten het bestek van dit onderzoek c.q. advies. 
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HOOFDSTUK 5. HETE HANGIJZERS 
43. Hete hangijzers(overzicht) 

Voorgaande hoofdstukken hebben een paar overduidelijke hete hangijzers opgeleverd: 

• Wonen, wooncontingenten en locaties 

• Revitalisering van de dorpskom 

• De verkeerssituatie in het dorp en op enkele buiten wegen 

• De positiebepaling van DBA ten opzichte van de gemeente 
 
Minder duidelijk en ook niet eenduidig af  te leiden uit de enquête , maar meer gestoeld op de 
praktijk is de oproep om meer en intensief samen te werken teneinde een omgevingsplan te 
maken en te onderzoeken of de ontwikkeling van een dorpswinkelcentrum(pje) een haalbare 
kaart is. De volgende punten brachten enkele geenquêteerden in: 

• Een middellange- termijnplan voor het bedrijfsleven (in ieder geval de middenstand) in 
Aalden (en Zweeloo) 

• Behoud, versterking door samenwerking en concentratie van de detailhandel 
 

44. Volkshuisvesting. 
Aalden heeft geen problemen op het gebied van woonomgeving of de ontwikkeling daarvan. 
Aalden heeft een volkshuisvestingsprobleem. We krijgen de woningzoekenden gewoon niet 
onder dak, onze lokale starters, onze doorstromende senioren, onze statushouders, waar laten 
we ze? 
Met name in de vrije, zowel als de sociale huursector is de nood hoog gestegen. Niks mooie 
verkaveling of fraaie inpassing in het landschap. Allemaal prietpraat. We kunnen het rauwe 
probleem achter die overwegingen van esthetische aard niet eens oplossen als we de 
bouwnormen behoorlijk zouden verlichten.  
 
Nou, één ding weten we zeker. Alles zal anders zijn dan nu. Alles verandert. Het is min of meer 
voorspelbaar dat de druk op de woningmarkt zal afnemen. Vroeg of laat komt de krimp terug 
en dan heeft de gemeente een gouden kans verspeeld om de middelgrote dorpen van wat vet 
op de botten te geven (kleine contingenten extra). 
 
DBA kan nog het meeste effect sorteren als het van de nu volgende punten evenzovele 
strijdpunten (of op zijn minst ambities) maakt: 

• Er bij de gemeente op blijven hameren dat het Aalder contingent weldegelijk moet 
worden opgerekt 

• Ook zou DBA een meldpunt voor lokale woningzoekenden kunnen inrichten (b.v. op 
haar website), vooral bedoeld voor inwoners van Aalden en eventueel de omliggende 
dorpen (m.n. Benneveld, Meppen, Wezup en Zweeloo). 

• Als er dan zo’n verborgen woningnood heerst onder de starters, moeten die toch te 
verenigen zijn en zichtbaar worden gemaakt op een bijenkomst waar ze “uit de kast 
komen”. 

• Ook zou met de nu actieve ontwikkelaars kunnen worden afgestemd hoeveel 
woningen ze zullen opleveren, wanneer en in welke prijsklasse. 

• Met Woonservice zou kunnen worden afgesproken dat ze kan bijdragen aan de 
oplossing van de woningnood onder studenten, lokale baanzoekers en andere 
jongeren die in Aalden willen blijven wonen. 
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• Er zou een locaties voor deze flexwoningen moeten worden gezocht en ontwikkeld 
(aansluitingen op het openbaar net). 

• DBA kan steun blijven geven aan het Tiny Houseproject. 

• Een wanhopige situatie die leidt tot absurde wachttijden voor een sociale huurwoning  

• Extreme omstandigheden rechtvaardigen, nee, eisen extreme maatregelen. 

• Dergelijke maatregelen worden zelden in Nederland  toegepast omdat ze meestal op 
meerdere punten niet aan onze hoge algemene kwaliteitsnormen voldoen en omdat 
ze vergelijkbare woningzoekenden in ongelijke concurrentieposities manoevreren. 

• Maar wat heb je liever? Een huis waar het op enkele punten een beetje mee behelpen 
is, of helemaal geen huis en dat minstens 5 jaar, maar misschien ook wel 10 jaar 
langer. 

• Dergelijke oplossingen zijn er wel degelijk. Denk  aan: 
o ombouw van scheepscontainers tot1-2-persoons woningen, schakelbaar en 

groepeerbaar tot kleine communities, erf-delers – en deeldelersprojecten, 
knarrenhoven, de mogelijkheden zijn eindeloos, maar het Rijk blijft hameren op 
traditionele plannen en bouwmethoden, alhoewel ook daar de invloed van 
robotica, kunstmatige intelligentie, industrialisering en schaalvergroting 
waarneembaar is.  

 

45. De dorpskom van Aalden 
De dorpskom bestaat uit het Korenhofplein en het aanpalende 30-km gebied in de kern. De 
herinrichting van de Korenhofrotonde is na jarenlange vertraging nu eindelijk op gang. Het 
Korenhofplein is bedoeld als bruisend hart van het dorp, maar in plaats daarvan is het een 
hartinfarct geworden. Het Korenhofplein oogt niet, is zichtbaar verwaarloosd en is verkeerd 
ingericht.  
In de dorpskom komen een aantal bezwaren m.b.t. Aalden en de leefomgeving van Aalden bij 
elkaar en ze versterken  elkaar over en weer in duidelijk negatieve zin.: 

• De Aelderstraat is niet alleen een lokale weg door een dorpskern, maar is deel van een 
sluiproute voor zwaar vrachtverkeer 

• Vrachtverkeer dat de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld is 

• Bovendien is de Aelderstraat ook in gebruik bij boerenbedrijven in de omgeving 

• Tenslotte is de Aelderstraat voor de senioren onder ons, vooral woonachtig in de 
Korenhof, een barrière die alleen met ware doodsverachting wordt betreden. 

• Er is in de lokale gemeenschap van Aalden een grote mate van eenduidigheid, maar ook 
een gevoel van grote urgentie aanwezig  

• Boven op de stapel met negatieve oordelen op grond van verkeerskundige bezwaren 
en overwegingen, is daar de constatering dat de huidige inrichting van het 
Korenhofplein echt niet meer kan. 

• Er is een dertig kilometerzone, die echter door niemand serieus wordt genomen. Als je 
met je autootje vanaf de Aalderhof de Aelderstraat opdraait heb je voorrang, maar als 
je je koplampen heel wilt houden neem je dat recht niet  

• Overstekende voetgangers zijn ook mensen. En zeker voor overstekende senioren is dat 
elke keer weer en avontuur met onzekere afloop 

• In een dertigkilometerzone heeft zelfs de voetganger van rechts voorrang op de 
automobilist (daarom is er in zo’n gebied ook maar één rijbaan nodig) maar waag het 
niet die voorrang als voetganger of als fietser ook te nemen 



 

DDU 2022                                                                                                 pag. 33 

• Tenslotte wordt het 30 kilometerregime op geen enkele wijze gehandhaafd.  
 
Een facelift voor het Korenhofplein is hard nodig, maar dat betekent ook dat een 
acceptabele oplossing moet worden gevonden voor Daans snackmobiel. Die snackmobiel 
kent trouwens geharnaste voor- en tegenstanders. De tegenstanders bevinden zich in de 
Korenhof, de voorstanders (de overgrote meerderheid) zijn te vinden in het hele noordelijk 
deel van de gemeente, niet alleen in Zweeloo en Aalden, maar van Wezup tot Sleen en 
Meppen. Bovendien staat de snackmobiel nu op gemeentegrond en heeft “Daan” een 
vergunning die nog tenminste 8 jaar geldig is. Daan is dus noodzakelijkerwijze een vaste 
waarde, ook op een eventueel nieuw ingericht plein. 
 
Maar het Korenhofplein  is een onderwerp waar de gemeente Coevorden niet echt warm 
voor  loopt. Echter er moet wel iets gebeuren. Vandaar een paar overwegingen.  
 

45. Een aanpak voor het Korenhofplein. 
Het zou mooi zijn als DBA, de gemeente en Woonservice de koppen nog eens bij elkaar 
steken. Het moet mogelijk zijn alle krachten te bundelen en het Korenhofplein aan te 
pakken. De volgende zaken moeten in de facelift van het plein geregeld worden: 
De parkeercapaciteit in en rond de Korenhof mag er niet op achteruit gaan 
Zoveel mogelijk van het vrijkomende materiaal (stoepranden, straatmeubilair, beplanting) 
moet  worden hergebruikt. 
Indien mogelijk moet de verhoging in het midden van het plein niet worden afgebroken, 
maar in het ontwerp beter worden gebruikt. 
Er moet een goede oplossing komen voor Daans snackmobiel. 
 
Dit kan een project worden waarin werkelijk wordt samengewerkt door “”het dorp”, het 
lokaal bestuur, Woonservice en DBA. Met Zuyderveld kunnen we de meest fantastische 
praalwagens optuigen en worden de Aaldenaren, van jong tot oud gemobiliseerd. Het kan 
dus wel.  En het  wordt een burgerparticipatieproject in optima forma.  
Alles goed en wel, maar…. 

• Hoe komen we aan een ontwerp 

• Hoe zetten we dat ontwerp om in een haalbaar plan 

• Hoe komen we aan een omgevingsvergunning  

• Hoe financieren we de hele klus 

• Hoe realiseren we de klus 
Eerst maar eens de principiële bereidheid uitspreken er echt alles aan te willen doen. 
En wellicht kan in de slipstream van dat renovatieplan, zowel met het oog op de waterafvoer 

als de verkeersdrukte , een oplossing worden bedacht voor de reconstructie van de 

Aelderstraat.  
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46. De positiebepaling van DBA ten opzichte van de lokale bestuurlijke context 
Er wordt wel degelijk heftig geklaagd over het gebrek aan een consistent beleid m.b.t.  wonen. 
Met name genoemd worden het woningbouwbeleid, de onjuiste verdeling van aandacht en 
middelen tussen stad en landelijk gebied, en de duurzaamheidsonderwerpen (energietransitie, 
circulaire economie, groene leefomgeving).  
 
De respondenten hebben gelijk als ze klagen over de communicatie met gemeentelijke 
diensten en afdelingen. Ook de communicatie mores van de gemeente Coevorden laten 
behoorlijk te wensen over. Dat bevordert het vertrouwen tussen bestuur en bestuurden niet. 
En dat vertrouwen is voorwaarde voor samen, in gelijkberechtiging werken aan de 
leefomgeving van de toekomst. 

 

• De gemeente geeft soms de indruk dat  ze het wel makkelijk zou vinden als ze het 
gesprek met dat uitgestrekte landelijk gebied van de gemeente Coevorden met al die 
lokale gemeenschappen” kan vervangen of in ieder geval beperken als ze in gesprek is 
met het platform Coevorden Duurzaam 

• Daarin werken immers veel lokale dorpsverenigingen samen.   
 
Dat is een misvatting en wel om de volgende redenen. De dorpsbelangen die ook 
beleidsrelevant bezig zijn vinden ook dat ze serieus genomen moeten worden en niet als 
vervanging kunnen gelden voor burgerparticipatie. Maar burgerparticipatie stelt ook eisen aan 
de burger. Daar moet je de mensen voor hebben en mobiliseren en de ene vereniging wil en 
kan dat wel en de andere niet. De verenigingen die dat wel willen stellen eisen aan de gemeente 
voor het vervullen van deze functie. De gemeente voldoet nog lang niet aan deze eisen.  
 
Kortom: de signalen uit de burgerij en met name de lokale gemeenschappen geven uiting aan 
het gevoel dat er nog heel wat water door de Aalderstroom zal gaan voordat operationele 
burgerparticipatie verwezenlijkt is. 
 
 
47.  Middellange termijn verkenning, voor de winkelstand, waarin een overlevingsstrategie 
voor met name de middenstand en  concentratie van (het merendeel van ) de winkels.  
Het werd niet expliciet genoemd in de bevolkingsenquete, maar uit het toch betrekkelijk brede 
scala van gewenste aanvulling van het winkelbestand kan in ieder geval de realiseerbare 
vestiging van een drogist ++ (een drogist met aanvullende productgroepen)afgeleid worden.  
Samenwerking van de hele middenstand is voorwaarde voor de komende periode. Gaat er heel 
veel veranderen, in het koopgedrag van de consument, in de verhouding tussen stedelijke 
distributiestructuren en de winkels op het platteland. 
 
Concentratie is al eerder aan de orde geweest, maar dat betrof een plan dat zoveel 
commitment van de winkeliers vroeg dat ze die sprong niet hebben gewaagd. Er zijn echter 
weldegelijk aanknopingspunten voor een concentratie van winkels op één punt. 
Dit zou moeten worden verkend. 
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48. Winkelconcentratie.  

• Niet eenduidig af te leiden uit de enquête , maar veeleer gebaseerd op de praktijk is de 
oproep aan de ondernemers en met name de  winkeliers, om systematischer te 
intensiveren vooral pro-actiever  samen te werken. 

• Eerste doel van deze samenwerking kan zijn :Het samenstellen van een overlevingsplan 
voor de komende tien jaar (of in de pas met de overheid voor de periode tot 2030.)en te 
onderzoeken welke uitdagingen de ondernemers te wachten staan op het gebied van: 

• De klimaatcrisis  

• Het duurzaamheidsbeleid. CO2 

• Energie en energietransitie 

• De overschakeling naar  de circulaire economie.. 
 

• In dit verband na te gaan  of de ontwikkeling van een dorpswinkelcentrum(pje) een haalbare 
kaart is. Dit is wel degelijk af te leiden uit wat er achter de meningen en wensen vanuit de 
bevolking werd aangedragen. 

• Een middellange- termijnplan voor het bedrijfsleven (in ieder geval de middenstand) in 
Aalden (en Zweeloo). 

• Behoud, versterking door samenwerking en concentratie van de detailhandel. 
 

 Een plan behelst de vervanging van het huidige gebouw van supermarkt Coöp-Weggen door 
een nieuw gebouw met daarin opgenomen enkele kleine winkelunits om het aanbod van 
dagelijkse artikelen te kunnen verbreden en verdiepen. 

Als alle winkels in Aalden, dus ook de winkels aan de Aelderstraat, naar dat nieuwe centrum 
zouden verhuizen zou dat voor de consument heel aantrekkelijk zijn. De Aalder bevolking zou 
meer kopen bij de eigen winkels en het zou er ongetwijfeld toe leiden dat het huidige kooplek 
naar andere winkelconcentraties (Sleen, Coevorden, Emmen) zou afnemen. Een dergelijke 
winkelconcentratie zou ook de opmars van het online bestellen van de dagelijkse artikelen 
behoorlijk kunnen afremmen. 

Maar de ondernemers die nu nog aan de Aelderstraat zitten zien dit nog niet zo zitten. De 
meesten hebben inmiddels hun bedrijfspanden vrij van hypotheek en dus kunnen ze met een 
kleinere omzet toch een goed inkomen hebben. Bovendien hebben ze vaak hulp van 
familieleden dus zijn hun personeelslasten betrekkelijk gering. Waarom al die heisa van 
verhuizen en investeren?  Ze beschouwen hun carrière als min of meer in de laatste fase. En 
bovendien hebben ze meestal ook geen directe opvolgers. 

Dit alles is niet erg bevorderlijk voor een proactief ondernemerschap. Bovendien laten ze de 
Aalder consument in de steek, want over tien jaar is het dan einde verhaal.  Maar als we nu in 
actie komen, hebben we nog de tijd en de gelegenheid om een ernstig verlies aan 
winkelvoorzieningen over een jaar of tien te voorkomen. Er zijn echter ook een paar 
lichtpuntjes. 

• De huidige locatie van supermarkt Coöp-Weggen is een uitstekende locatie voor een nieuw 
winkelcentrum. 

• Er zijn bouwtechnieken beschikbaar die goedkope volumebouw mogelijk maken evenals 
een shop-in-shop winkelformule. 
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• Boven de winkel zou je zelfs appartementen / woonunits kunnen  realiseren, eventueel ook 
in goedkope container-woningen. Daarmee wordt het project qua financierbaarheid en 
exploitatie aantrekkelijker en je slaat twee (of meer) vliegen in één klap. 

• Als de bestemming van de winkels aan de Aelderstraat de grond onder hun bedrijfspanden 
mag worden omgezet naar woonbestemming (met medewerking van de gemeente) gaat 
de waarde van de grond waarop hun bedrijfsgebouwen staan, aanzienlijk omhoog. Het 
financiële plaatje gaat er dan heel anders uitzien. 

 
Ook dit idee is nog lang geen concreet plan, maar het zou de kwaliteit van leven en wonen in 
Aalden op lange termijn beslist gunstig beïnvloeden. Het is de moeite waard deze optie serieus 
te verkennen, eventueel in het kader van een overlevingsplan voor de gehele middenstand van 
Aalden en Zweeloo. 

 
Nog geen 4 jaar geleden gaven verschillende ondernemers nog aan dat ze het nog wel een jaar 
of tien konden volhouden en dan lonkt hun pensioen. 
Maar 4 jaar later is het dorpswarenhuis opgeheven, is de Coöp in andere handen overgegaan, 
is het aandeel van telewinkelen aanzienlijk vergroot, hebben twee rijwielherstellers, twee 
bloemen- en 2 cadeaushops hun tanden stuk gebeten op de lokale markt. Tijd voor een 
tegenoffensief. 
 

49.  Slotbeschouwing 
Tot voor kort kon Aalden zich in slaap sussen met het idee dat  ”het in  Aalden zo slecht nog 
niet ging”. Maar de laatste twee jaar wordt duidelijk dat er toch nog wel redenen zijn om eens 
goed na te denken over de mogelijkheden voor Aalden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
.”stilstand is achteruitgang” is  ook van toepassing op Aalden. 
 
Het lijkt er op dat de Aalder gemeenschap er intussen aan is gewend dat DBA wel bij de 
gemeente aan de bel trekt als er iets dreigt mis te gaan. Dan kan de rest van de Aalder 
organisaties zich verder bezighouden met de leuke dingen voor de mensen. Het wordt tijd dat 
de Aalder samenleving en vooral de jongeren beseffen dat je de toekomst van je dorp niet 
alleen mag overlaten aan een paar goedwillende senioren, maar dat je als jonge kerel of jonge 
meid ook zelf de handen uit de mouwen moet steken. Het gaat niet om de toekomst van die 
senioren, maar om jullie toekomst.  Niet klagen als de gemeente “top down” iets 
verordonneert, maar samen initiatieven ontwikkelingen. Bottom up. Aalden voorbereiden op 
de toekomst.  
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Bijlage 1. Samenstelling projectgroep 

 

Samenstelling 

Hans Terbach, voorzitter  van de Vereniging  Dorpsbelangen Aalden (DBA) 

Mevr. Ina Dobben namens de gemeente Coevorden 

Mevr. Lieseth Menning namens de gemeente Coevorden 

Secretaris: Lex van Keulen (DwarsDenkers Unlimited) DDU 

Dit project werd mogelijk gemaakt door een subsidie  

van de Gemeente Coevorden  
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Bijlage 2. De enquête leefbaarheid Aalden 
Beste inwoner/inwoonster van Aalden,  
De vereniging Dorps Belangen Aalden (het DBA) wil graag weten hoe u denkt over de 
leefbaarheid in het dorp Aalden. Daarover kunt u nu uw mening kwijt in dit enquêteformulier 
en u heeft een week de tijd om uw antwoorden te geven.  De ingevulde formulieren worden 
de week van x september weer bij u opgehaald. De uitkomsten zijn voor ons van groot belang 
omdat ze ons helpen de juiste keuzes te maken en de juiste maatregelen te treffen. De 
gemeente Coevorden dacht mee over deze peiling en is ook erg benieuwd naar de uitkomst. 
De resultaten van deze enquête worden tijdens een bijeenkomst in de Aelder Meent 
gepresenteerd en toegelicht.  
We beginnen met een zestal vragen over uzelf en eventueel de andere bewoners van uw huis.  
1. Met hoeveel mensen (u zelf inbegrepen) woont u in deze woning?      ……… 
2. Hoe oud is het oudste lid van dit huishouden?                                 ………           
3. En hoe oud bent u zelf??                                                               ……… 
4. in welke plaats bent u geboren?                                                   ………………………………...       
5. sinds wanneer woont u in Aalden?                                                 ………………………………… 
6. Hoe is uw woonsituatie op dit moment:? 

0 ik woon op een nog volop functionerend boerenbedrijf                       
0 ik woon in een voormalige boerderij verbouwd tot woonhuis               . 
0 ik woon in een sociale huurwoning                                                     
0 ik woon in een vrije huurwoning                                           
0 ik woon in een koopwoningen, vrijstaande woningen of twee-onder -één dak. 
0 ik woon in een seniorenwoning (huur) 

          0 ik ben op zoek naar een betaalbare woning in Aalden 
We gaan u nu vragen naar uw mening over de leefbaarheid in Aalden. U kunt elk onderwerp 
kiezen om daar uw mening geven. U hoeft zich niet te  beperken tot de voorbeelden maar om 
u een beetje op weg te helpen geven we een paar voorbeelden van zaken  die belangrijk zijn 
voor de leefbaarheid; 
De beschikbaarheid van woningen in Aalden, de beschikbaarheid van woningen speciaal voor 
jongeren, of juist voor senioren, de kwaliteit van het openbaar vervoer (frequentie busvervoer 
maar ook de regiotaxi), de winkels in Aalden, de medische voorzieningen,  de verkeerssituatie in 
dorpskom (het zware vrachtverkeer en de rijsnelheden in het dorp), of het Korenhof plein. het 
verenigingsleven; scholen, kinderopvang, etc., etc., Maar u kunt natuurlijk ook heel andere 
onderwerpen kiezen. 
7.  wat zijn naar uw mening de grootse voordelen van het wonen en leven in Aalden? 
8. wat zijn de grootste nadelen?…bent u tevreden over de vereniging Dorpsbelangen Aalden 

(DBA)  
       Ja, omdat… 
       Nee, Omdat… 
9. bent u tevreden over de gemeente Coevorden 
       Ja, omdat… 
       Nee, omdat…. 

welke vraag hebben we vergeten u te stellen en wat zou u dan geantwoord hebben ?                   
10. de vergeten  vraag 

Uw antwoord        …  
Heel hartelijk dank voor uw medewerking. Uw antwoorden zijn belangrijk voor ons. 
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De formulieren worden in de week van maandag x September en vooral in het weekend van 
zaterdag xx bij u opgehaald door één van de Aalder jongeren. Ze hebben een aanbevelingsbrief 
van de Gemeente Coevorden bij zich  en een persoonsbewijs. 
 
De enquête werd uitgezet onder alle 676 huishoudens in Aalden (ingevouwen in het lokale 
krantje OEK). Vervolgens werden de ingevulde formulieren na een invultijd van 7 – 10 dagen, 
weer huis-aan-huis opgehaald. Dat bleek een veel te lange invultijd. De OEKs lagen dan al in de 
kattenbak. Bovendien werd OEK vooral gelezen door de senioren, terwijl de starters, de 
jongeren en de middelbare bevolkingsgroepen vooral gericht zijn op communicatie via de 
website en Facebook. 
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Bijlage 3. Samenstelling van de response. 
• Van de 192 terugontvangen formulieren bleven er na inspectie en selectie 180 over, die 

werden verwerkt tot de basisrespons.  D.w.z. deze waren volledig ingevuld en zonder 
fouten en het handschrift leesbaar, of beter gezegd ontcijferbaar. 
 

• Die 180 huishoudens stonden voor 366 personen. Het gemiddeld aantal personen per 
huishouden was dus 2. De gemiddelde leeftijd van de invullers was 55 jaar. 
 

• Het aantal antwoorden op de open vragen bedroeg in totaal 1858. Dat is gemiddeld 10,3 
antwoorden per huishouden. 
 

• Ze (de respondenten) waren ongelijk verdeeld over de verschillende gezinsfasen. En ook de 
verdeling over de leeftijdsgroepen week af van de situatie in Aalden. Met name de starters 
zonder kinderen waren sterk ondervertegenwoordigd. Daarentegen was de groep rijpe 
senioren (70 jaar en ouder) sterk vertegenwoordigd.  
 

• Het is niet verantwoord de antwoorden van de jonge senioren en de starters zonder 
kinderen op te hogen, omdat hun aantal daarvoor te klein is. Bovendien, ophogen of 
“wegen” van de uitkomsten is alleen aan de orde bij steekproeven. Hier betreft het echter 
een 100% uitgezette vragenlijst. Het aantal verzamelde formulieren en de sterke 
concentratie van de antwoorden in een klein aantal antwoordcategorieën rechtvaardigt de 
aanname dat de verzamelde antwoorden een goede indruk geven van wat de inwoners van 
Aalden bezighoudt, en positief dan wel negatief wordt beoordeeld.  
 

• Verkenning van de woonsituatie leverde een beeld op wat min of meer te verwachten was. 
De koopwoningen domineerden. Tweede categorie, de sociale huurwoningen, was sterk 
ondervertegenwoordigd. Overige woningen bestonden voornamelijk uit verbouwde 
boerderijen, veelal gesitueerd in Oud-Aalden.  
 

• Opvallend was dat een minderheid van de respondenten in Aalden geboren is (18 van de 
180). De omringende dorpen leverden in 41 gevallen inwoners aan Aalden. De gemeente 
Coevorden en de overige gemeenten in Drenthe tezamen waren goed voor 38 van de van 
de 180 respondenten. De randstad leverde niet minder dan 33 respondenten. En als we 
overig Noord-Nederland en de randstad bij elkaar vegen, dan blijkt hoe aantrekkelijk het 
Aalder woonmilieu is voor senioren. 
  

• Die toeloop van import-Drenten is al een hele tijd aan de gang. In de periode 1960- 1979 
en in de periode 1980 – 1999, maar ook in de periode 2000 – heden is die stroom 
opmerkelijk constant geweest. 
 

• Het aantal 1-persoons huishoudens bedroeg 37, vooral onder de senioren.   De verwachting 
is wel dat die woningen zullen worden ingenomen door senioren van buiten Aalden, zodat 
de vraag naar betaalbare woningen, zowel voor starters als . 
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BIJLAGE 4 uitkomsten van de enquete 
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DORPSKOM   AALDEN Onderling samenhangende 
vraagstukken in 1 keer     
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