
Woonwensenonderzoek Etten



Welkom op de digitale dorpsavond Etten

• Opening door Luuk Löverink - Dorpsbelangen Etten en werkgroep 
Wonen

• Even voorstellen andere aanwezigen vanavond

• Hoe werkt het vanavond; chat mogelijkheid voor vragen en reacties

• Vooraf gestelde vragen 

• Uitkomsten woonwensenonderzoek is woonopgave



Proces; waar staan we nu! 



Zoektocht naar mogelijke locaties voor 
woningbouw

1. Er moet een duidelijke aantoonbare behoefte zijn 

2. Vervanging grote woning door kleinere nieuwe woningen

3. Bestaande gebouwen verbouwen tot woningen

4. Inbreiding voor uitbreiding

5. Omwonenden goed betrekken bij de planvorming



Aantal inwoners Etten – 1% daling afgelopen jaar!



Behoefte 

WOONWENSENONDERZOEK



Effecten op 
langere termijn 

WOONWENSENONDERZOEK 



Woonwensenonderzoek



Werkwijze inventarisatie woonwensen

In maart en april 2020 zijn 31 telefonische gesprekken gevoerd 

Doel gesprekken: - woonwensen noteren t.a.v.: 

- type woning, 

- huur of koop, 

- bestaande woning of nieuwbouw

- gewenste locatie en / of melden locatie

- gewenste prijsklasse

- huidige woning in Etten of buiten Etten

- mogelijkheid van doorstroming verkennen



Resultaten Woonwensenonderzoek Etten

• 31 gesprekken gevoerd in maart en april 2020

Prijsklasse Binnen 2 jaar Binnen 3 jaar Later

< 225.000 4 1 2

225.000 – 325.000 6 2 2

> 325.000 5 3 2

Huurwoning lager 
dan 737 euro p/m 

1 1

Huurwoning hoger 
dan 737 euro p/m

1 1



Resultaten Woonwensenonderzoek Etten

• 31 gesprekken gevoerd in maart en april 2020

Type woning Bestaande bouw Nieuwbouw Flexwoning

Seniorenwoning 2 1

Vrijstaande woning 4 6

Hoek- of tussen-
woning / 
appartement

1 2 1

Twee onder een kap 5 7



Resultaten Woonwensenonderzoek Etten

• 31 gesprekken gevoerd in maart en april 2020

Meedoen in een CPO-project? Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap

Ja 22

Nee 2

Weet nog niet 7



Verkenning mogelijke locaties ter invulling van de 
opgehaalde woonbehoefte

Uitgangspunten:

- zo veel mogelijk binnen de wooncontour Etten

- betaalbare woningen voor starters en senioren

- type woning (appartement, rijtje (hoek- of tussenwoning, 
tweekapper of vrijstaande woning)

- landschappelijke inpassing / openbaar groen 

- bestaande woningen / gebouwen slopen en nieuwbouw



Wooncontour Etten – Vier locaties woningbouw

1
23

4



Locatie volkstuintjes / Tuit / Kobus - Meesterijweg



Locatie volkstuintjes / Tuit / Kobus - Meesterijweg

Kader Gemeente voor uitgifte / verkoop grond:

- Aantal woningen mix in typen

- Goedkeuring provincie nodig (buiten de kern)

- Ruimte voor fasering aanbrengen

- (Veel) openbaar groen in plan

- Landschappelijke inpassing

- Zichtlijnen naar buitengebied 

- Volkstuintjes

- Grondprijs

- Ruimte voor CPO



Locatie volkstuintjes / Tuit / Kobus - Meesterijweg



Locatie Kaaijk – Bestaande situatie Dorpsstraat 



Locatie Kaaijk: Bestaande situatie / eigendom



Locatie Kaaijk: Situatie na herontwikkeling



Plan Köster – Bestaande toestand 
Dorpsstraat / Oldenhove



Locatie Köster – Bestaande situatie



Locatie Köster – Situatie na herontwikkeling



Plan Köster – Impressie Dorpsstraat



Locatie Palmlaan / Strik bestaande toestand



Locatie Palmlaan / Strik bestaande situatie



Locatie Palmlaan / Strik - situatie na ontwikkeling



Locatie Palmlaan / Strik - Vogelvlucht



Impressie parkwoningen Palmlaan



Impressie boerenerf Strik



Impressie provinciale weg



Namen en rugnummers koppelen aan plannen

Deelnemers Woonwensenonderzoek hebben voorrang in:

• Inschrijven voor een bepaald plan

• Ontwikkeling door ontwikkelaar of via CPO



Geplande vervolg stappen 

• 15 december Woonplan gereed indienen bij gemeente

• 22 december bespreking in College B&W

• Januari 2021; vaststelling Woonplan Etten 2020 – 2024 en start 
procedure bestemmingsplan wijziging

• Januari 2021 start verdere uitwerking en koppeling namen en 
rugnummers aan de vier gepresenteerde plannen



Vragen beantwoorden 
Nog nieuwe vragen? 

Stuur vóór 11 december mail naar: 
petervanheek@dkkgelderland.nl


