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A. Analyse

Demografie

· Tot 2040 groeit het aantal inwoners.

· Daarbinnen stijgt het aandeel ouderen sterk.

· De huishoudens worden gemiddeld steeds kleiner.

· De groei van het aantal huishoudens betreft alleenstaanden .

· Vanwege deze ontwikkelingen is er een toenemende mismatch tussen de 

woningvoorraad (vooral voor gezinnen) en de behoefte (vooral van kleine 

huishoudens).

Wonen en Zorg

· Aantal ouderen met zorgbehoefte stijgt.

· Ouderen wonen langer zelfstandig thuis.

· Ook andere zorgbehoevenden wonen 

vaker zelfstandig.

Duurzaamheid

· Noodzaak energiebesparing en -transitie 

vanwege eindigheid van natuurlijke 

grondstoffen.

· Betaalbaarheid noopt tot 

energiebesparing.

Woonomgeving

· Identiteit dorpskernen behouden en 

versterken ondanks grote woningvraag.

· Woningbouwopgave moet in beginsel 

binnen bestaand stedelijk gebied worden 

gerealiseerd.

· Structuurvisie is erop gericht om 

ontwikkelingen op te vangen in de 

dorpenzone. In de landgoederenzone 

mag geen verdichting plaatsvinden.

· Met uitzondering van Park Vogelenzang 

heeft Bloemendaal geen grote 

bouwlocaties. Er zijn wel veel kleine 

(potentiële) bouwlocaties.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

· De druk op de sociale sector is toegenomen vanwege scheiden van wonen 

en zorg, uitstroom uit instellingen , toename van huishoudens met een laag 

inkomens en statushouders.

· Een deel van de sociale huurwoningen wordt bewoond door huishoudens 

met een te hoog inkomen (‘goedkope scheefheid’).

· Voor een toenemend deel van de huishoudens met een laag inkomen is een 

sociale huurwoning te duur (‘dure scheefheid’).

· Middeninkomens (1 tot 1,5 x modaal) vallen tussen wal en schip: ze komen 

niet in aanmerking voor sociale huur, maar er is te weinig aanbod in het 

middeldure segment. 

· Stijgende huur- en koopprijzen in de vrije sector: ook inkomens tussen 1,5 en 

2 x modaal kunnen hierdoor steeds moeilijker aan een woning komen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

· Van inwoners wordt steeds meer 

zelfredzaamheid verwacht. Een groeiend 

aantal heeft daarbij ondersteuning nodig .

· Het zorgaanbod verschuift van 

professionele naar informele 

ondersteuning (mantelzorg).

· Flexibilisering op de arbeidsmarkt 

(tijdelijke contracten en ZZP’ers).

· Toenemende aandacht voor 

duurzaamheid.

· Toenemende vraag naar tijdelijke 

woonvormen (echtscheidingen, 

economisch daklozen).

· Toenemend NIMBY-effect: weerstand 

tegen verdichting van de woonomgeving. 

Woonvisie 2018-2022 gemeente Bloemendaal
De huidige woonvisie van Bloemendaal is in de eerste helft van 2017 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft de gemeenteraad in juli 2017 besloten de woonvisie te 

actualiseren en tegelijkertijd een uitvoeringsprogramma op te stellen. Daaraan wordt nu hard gewerkt.

Dit document is opgesteld als input voor de beeldvormende avond op 11 januari 2018.

De volgende informatie is opgenomen:

A. Analyse: relevante ontwikkelingen en opgaven die daaruit voortvloeien.

B. Ambitie, thema’s: voorstel voor de te hanteren 2 ambities, die worden onderscheiden in doelstellingen en thema’s (verder uit te werken in de woonvisie)  

C. Maatregelen/instrumenten: maatregelen en instrumenten die worden ingezet om de doelstellingen te realiseren (verder uit te werken in het uitvoeringsprogramma).
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1. Streven naar prettig wonen in leefbare dorpskernen (mensen)

2. Streven naar een duurzame woningvoorraad (woningen)

Bevolkingsgroepen die de markt 

onvoldoende bedient

Huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een midden inkomen

Jonge huishoudens

Alleenstaanden

Ouderen met zorg

Bijzondere doelgroepen

Zelfredzaamheid

Leefbaarheid

Duurzaamheid

Bestaande woningvoorraad

Nieuwbouw

Energiebesparing

Functieverandering

Thema’s en subthema’sDoelstelling

Thema’s en subthema’sDoelstelling

Binnen de beperkte ruimte die er is, moeten alle bevolkingsgroepen prettig 

kunnen wonen.

Nieuwbouw moet bijdragen aan de leefbaarheid van kernen.

De gemeente stimuleert de zelfredzaamheid van de inwoners en de 

leefbaarheid in de kernen.

Doorstroming uit de sociale huursector en uit eengezinswoningen wordt 

bevorderd.

De woningvoorraad in de gemeente is gevarieerd (voor elk wat wils) en sluit 

aan bij de huidige en toekomstige vraag.

In de gemeente zijn alle woningtypen en -segmenten aanwezig. Per kern 

kunnen bepaalde typen/segmenten onder- of oververtegenwoordigd zijn.

Nieuwbouw moet aansluiten bij de behoefte in de dorpskern.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Segmenten waar een mismatch (tekort) is 

tussen de voorraad en de (toekomstige) 

vraag:

Sociale sector

Middelduur segment

Appartementen

B. Ambitie, doelstellingen en thema’s (Woonvisie)
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