
Woningbehoefte

jongeren / starters

Hellendoorn (dorp)



Wat wij dachten...

● Woningen in het hogere en middensegment duur, maar 

beschikbaar.

● Zeer weinig goedkopere woningen beschikbaar. Vrijwel 

geen (betaalbare) appartementen voor starters.

● Huur-aanbod is ook beperkt. Particuliere huur is duur

● Hellendoorn-Noord lost dit probleem niet op. (grondprijs)

● Jongeren willen graag in Hellendoorn blijven wonen

● Het is (vrijwel) onbetaalbaar voor jongeren/starters

● Eenmaal vertrokken dan ben je ze kwijt.



We willen jongeren graag in het dorp behouden



Tijdlijn



Ervaringen ● Landelijk probleem ipv lokaal

● Rekening houden met prognoses en toekomst

● Restricties van provincie (niet onbeperkt bouwen)

● Veranderende maatschappij
○ Meer alleenstaanden

○ Deel maatschappij

○ Meer banen-wissel (mogelijk vaker verhuizen)

○ Klimaat-gerelateerde zaken

● Hoge grondprijs + lage hypotheekrente + beleggers 

-> hogere prijzen

● Kansen liggen in creatieve oplossingen. 

Vraag/aanbod bij elkaar brengen en zo zoeken naar 

oplossingen



Rapport:

Onderzoek woonwensen jongeren 
Hellendoorn 2019

Door: Dorpsraad Hellendoorn



Onderzoek

Onderzoek door:
Dorpsraad Hellendoorn

Middel

Enquête via social media

Periode input
December 2018 - Januari 2019

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar



Reden 
onderzoek

Als dorpsraad horen wij geluiden 

uit het dorp dat het voor jongeren / 

starters lastig is om woning in dorp 

Hellendoorn te bemachtigen. 

We zien hierdoor  jongeren 

vertrekken naar andere kernen.



Reacties

De enquête is in totaal door 56 

jongeren ingevuld.

Ook jongeren van buiten het dorp of 

zelfs ver buiten de gemeente hebben 

de enquête ingevuld. 



Huidige woonplaats

Huidige woonplaats Aantal

Nijverdal 32

Hellendoorn 18

Raalte 1

Nijmegen 1

Lemele 1

Holten 1

Groningen 1

Daarle 1

Eindtotaal 56



Geboorteplaats

Geboorteplaats Aantal

Nijverdal 28

Hellendoorn 19

Almelo 2

Zutphen 1

Port-Au-Prince 1

Nijmegen 1

Lemele 1

Holten 1

Hellendoorn/Almelo 1

Daarle 1

Eindtotaal 56



Leeftijd





















Opmerkingen







Conclusie



Uit het onderzoek maken wij op 
dat er veel vraag is naar 
goedkopere huur- of 
koopwoningen en appartementen 
in dorp Hellendoorn.



Actiepunten 

Dorpsraad 
Hellendoorn

● Gegevens delen met de 

gemeente Hellendoorn

● Gegevens delen met de 

woningstichting

● Gegevens delen met 

projectontwikkelaars


