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Dorpsbelangen Aalden heeft met belangstelling kennis genomen van de concept-woonvisie van de ge-
meente Coevorden. Op basis van de rapporten van RIGO en STEC zijn daarin uitspraken gedaan over de 
kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt in de stad en in het bui-
tengebied. Daarbij zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt in relatie gebracht met o.a. het streven naar 
duurzaamheid, de economische ontwikkeling (werk en inkomen), het sociale domein en de betaalbaarheid 
van het wonen. 
 
Standpunt Dorpsbelangen Aalden 
Wij kunnen ons grotendeels vinden in de inhoud van de concept-woonvisie. De integrale benadering c.q. de 
wijze waarop een relatie is gelegd tussen de ontwikkelingen op de woningmarkt en de andere, hiervoor ge-
noemde  beleidsterreinen verdient waardering. Toegevoegd zou nog kunnen worden hoe in de woonvisie 
rekening wordt gehouden met c.q. geanticipeerd wordt op de Wet op de Leefomgeving/Omgevingswet die 
in 2020 van kracht wordt.  
De concept-woonvisie vormt een belangrijke bouwsteen voor de visie over het wonen, die wij komend jaar 
in onze dorpsvisie willen opnemen.  
 
Niettemin hebben we de volgende kanttekening:  
In de concept-woonvisie wordt op basis van de ontwikkeling van de woningvraag/bevolking/aantal huis-
houdens ingezet op een grote beperking van nieuwbouwplannen en een accent op verbetering van de be-
staande woningvoorraad. Wij stellen daar graag tegenover dat juist nieuwbouw en de daarmee gepaard 
gaande doorstroomprocessen kunnen bijdragen aan het aantrekken van specifieke bevolkingsgroepen (jon-
geren, jonge gezinnen), die nodig zijn voor het behoud van een evenwichtige bevolkingsopbouw en – ook 
niet onbelangrijk – het behoud van voorzieningen (lees: leefkwaliteit). Concentreer daarom ook de nieuw-
bouw in een aantal wat grotere kernen. 
Dus…. niet het volgen van bevolkingstrends, maar juist trachten deze te keren! Daarin mag de woonvisie 
wat ambitieuzer zijn.  
We geven daarmee naar ons idee - meer dan nu in de concept-woonvisie zelf is gedaan - invulling aan de 
volgende zinsnede op de eerste pagina: Aan de andere kant willen we wel aantrekkelijke woningen voor 
onze inwoners en voor toekomstige inwoners; mensen die hier naar toe willen komen om een mooie baan te 
combineren met onze geweldige leefomgeving in dorpen en stad. 
 
Wij gaan nog in overleg met Woonservice over de wijze waarop met hun 160 huurwoningen in Aalden 
wordt omgegaan (zie bijlage voor gegevens woningen Woonservice in Aalden). Voor zover wij nu weten 
heeft Woonservice geen bouwplannen en staan slechts enkele woningen op de lijst van te verkopen wonin-
gen. 
 
Bouwplannen 
In Aalden bestaan voor de volgende locaties bouwplannen of zijn deze in ontwikkeling/uitvoering: 

- Nieuwbouw Paardelandsdrift: particuliere bouw van individuele woningen in uitvoering na ver-
koop. 

- Nieuwbouw Aelder Hooghe: plan voor  vrije sector-koopwoningen in uitvoering na verkoop. 
- Nieuwbouw Food Basics: planontwikkeling van 4 vrije sector-koopwoningen op terrein Jan Buining 
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- Nieuwbouw tussen Korenhof en Wapen van Aelden: planontwikkeling voor 2 of 3 starters-koopwo-
ningen, 4 patiobungalows koopsector en 2 vrije sector koopwoningen (zie plan E. Wiersma) 

- Nieuwbouw terrein Mekkes: planontwikkeling voor ongeveer 8 woningen. 

 
De bouw op de locaties Paardelandsdrift en Aelder Hooghe is dusdanig vergevorderd, dat deze plannen vol-
ledig uitgevoerd gaan worden. De bouw van 4 vrije sectorwoningen achter het gebouw van Food Basics kan 
- voor zover wij weten - op basis van gemaakte afspraken tussen de gemeente en de eigenaar van Food Ba-
sics op een gewenst moment in uitvoering worden genomen. Blijft over de plannen voor het terrein van 
Garage Mekkes en het terrein tussen Korenhof en Wapen van Aelden.  
Wij denken dat ook die plannen een toegevoegde waarde voor Aalden en omgeving kunnen hebben. We 
vinden wel dat onderstaande criteria moeten gelden, waaraan deze plannen en (eigenlijk ook het plan op 
het terrein van Food Basics) moeten voldoen. Bij het plan Mekkes is voor Dorpsbelangen Aalden uitermate 
belangrijk dat hoe dan ook een tweede “Pand Seubers” voorkomen wordt: een verpauperde garage die ja-
renlang in negatieve zin  beeldbepalend is. 
 
Criteria voor bouwplannen 

- Bijdragen aan evenwichtige bevolkingsopbouw, dus aandacht voor starterswoningen voor jonge-
ren, jonge gezinnen naast woningen voor mensen die kleiner willen gaan wonen. 

- Diversiteit van woningtypen en -prijzen per project; geen “eenheidsworst”.  
- Onderscheidend zijn door nieuwe woonvormen(“tiny houses”, flexibel wonen, meergeneratie-wo-

nen, etc.).  
- Duurzaam, energieneutraal, geen gasaansluiting. 
- Verdichting in dorpskern, geen bouw in buitengebied. 

We stellen ons voor dat per project afgewogen wordt aan hoeveel/welk van deze criteria moet worden vol-
daan.  
 


