
Presentatie themagroep Wonen op de Nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 24-01-2018. 
 
Na vragen uit het dorp omtrent woningtekort is themagroep Wonen opgericht. 
Het doel was om te onderzoeken hoeveel vraag er was naar woningen in Appeltern 
Dat is in mei 2016 gebeurt middels een woningbehoefte enquête. De uitslag gaf 
duidelijk aan dat er behoefte was aan 24 woningen in diverse lagen van onze 
inwoners. 
 
Gestart is er met het zoeken naar een eventuele locatie. Aan 3 locaties werd gedacht 
te weten: 
 
1. Locatie op het  terrein van Gelden Beton aan de Kerkstraat 
2. Locatie achter de kerk plan Capellenstraat 
3. Locatie voormalig terrein van Gravin van Rechteren School 
 
Terrein Gelden komt niet in beeld zolang dit bedrijf in werking blijft. 
Locatie achter de kerk viel af na gesprek tussen DPA en eigenaren van de locatie. 
(uitspraak: “Wij bouwen niet, wij verkopen alleen”) 
Bleef over het terrein Van Rechteren school. Voor themagroep Wonen ook de meest 
voor de hand liggende locatie. 
 
December 2016 heeft themagroep wonen verdere gesprekken gevoerd met een zelf 
gezochte projectontwikkelaar. Op ons verzoek heeft deze projectontwikkelaar nog 
een poging gedaan om het plan achter de kerk vlot te trekken, gezamenlijk met het 
plan van Rechteren school. Dit is niet gelukt. 
 
Vele gesprekken met projectontwikkelaar en gemeente resulteerden in een concept 
schets voor een  plan aan de oude Van Rechteren school. Een conceptplan waar 
themagroep wonen geheel achter kon staan, omdat het zo ver mogelijk invulling 
geeft aan de woningbehoefte enquête. De gesprekken waren steeds constructief. Net 
op het moment dat wij een doorbraak verwachten, gooide een bericht van de 
gemeente roet in het eten. Plotseling had woningstichting De Kernen  interesse in het 
bouwen van 8 tijdelijke woningen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een 
bepaalde bruto inkomensgrens, zodat ze voor die groep betaalbaar zijn. Deze 
woningen moeten na 10 jaar afgebroken worden.  
Voor ons is dit voorstel in eerste instantie onaanvaardbaar, mede omdat wij perse 
een permanent woonplan uit willen voeren. Het voorstel voor 8 tijdelijke woningen  
haalt ons plan onderuit en is nooit de wens van  de inwoners van Appeltern geweest. 
 
Kortom: 

• Op onze enquête is nooit de behoefte ingevuld voor 8 tijdelijke woningen. 

• Door deze tijdelijke woningen moeten wij 2 groepen uit onze enquête 
schrappen. Dat is voor ons niet aanvaardbaar. 

 



Het was voor ons dan ook als een donderslag bij heldere hemel, er was immers in alle 
voorgaande gesprekken, op de laatste keer na, nooit over de Kernen gesproken. 
Na een extra vergadering van onze themagroep hebben wij de zaken als volgt 
besloten. 
We gaan met de gemeente door onderhandelen, om zodoende alles in het werk te 
stellen om onze doelstellingen te bereiken. Graag willen wij ook praten met De 
Kernen omdat wij vinden dat het een serieuze partij is voor woningbouw. Zeker nu de 
tijd zo is, dat er veel vraag is naar goedkope woonruimte. Misschien kunnen we een 
compromis bereiken, zodat het toch nog past in ons oorspronkelijke plan. Misschien 
kunnen we op een of andere manier 4 tijdelijke woningen inpassen en toch nog de 
wensen van onze enquête invullen.  
 
Tijdens gesprekken afgelopen week van het DPA met projectleider en project-
ontwikkelaar, kwam dit voorstel van de gemeente: 

• Appeltern mag  5 wooncontingenten benutten  

• Woningstichting De Kernen mag 4 tot 8 tijdelijke woningen bouwen 
Dit alles op korte termijn. Daarna zal het terrein tot en met de school doorontwikkeld 
worden, met in het achterhoofd het conceptplan zoals u hier op het bord ziet.  
Het conceptplan wat u ziet is, een mooi en onderbouwd plan dat voor Appeltern een 
boost zou geven aan de leefbaarheid.  
 
We blijven met alle partijen constructief in gesprek, maar themagroep Wonen zet in 
op het conceptplan zoals hier aanwezig. Wij doen hierbij een dringende oproep aan 
de gemeente om onze plannen te ondersteunen. In 20 jaar 5 woningen is veel te 
weinig om het dorp levend te houden. Bouwen is een van de peilers voor de 
toekomst van een leefbaar Appeltern 
 
Dank u wel. 


