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Woningbezit en -vraag Afferden

Aantal woningen:
• Afferden: 850 woningen
• Destion: 185 woningen (21,8%)

– 110 gezinswoningen (24 gelabeld voor verkoop)
– 7 kleine woningen
– 68 seniorenwoningen (8% van woningvoorraad)

Aantal woningzoekenden (2012): 172
– 81 > seniorenwoning (23 huurders Destion)
– 49 > gezinswoning
– 42 > kleine woning/appartement

Laatste huurwoningen in 1996 (!) gebouwd
Vraag naar koopwoningen was in deze periode dominant.
Al in 2000 grondposities Afferdse Heide gekocht.
Veel vraag van senioren die naar nultredenwoningen willen.
Door economische crisis is dit beeld (tijdelijk) gewijzigd, 



Demografische ontwikkelingen 

Aantal ouderen/jongeren in 185 huurwoningen Destion:
• 139 > 55-plussers (74,3% ouder dan 55 jaar!)
• 81 > 70-plussers
• 20 > 40-minners
Bevolkingsontwikkelingen regio Maasduinen 2010 / 2040*
< 15 :   6.470 > 5.182 afname 20%
15-65 : 25.444 > 17.413 afname 32%
> 65 :   6.541 > 11.120 stijging 70%
Aandeel ouderen regio Maasduinen stijgt van 17% naar 33%*
65-75 :   3.866 > 5.235 stijging 35%
75-85 :   2.092 > 4.320 stijging 107%
> 85 :      583 > 1.565 stijging 168%

* Bron: CBS, Etil
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Productkeuze 

Trends/ontwikkelingen:
• Vraagwens jongeren blijft primair koopwoning
• Afname vraag naar eengezinswoningen (huur) 
• Verdunning huishoudens (tot 2030 > 1000 woningen*)
• Stijging aandeel ouderen (vooral ook huurders)
• Stijging vooral alleenstaanden en 2-persoons hh. (ouderen)
• Vraag naar betaalbare seniorenwoningen (multiwoningen) 

met centrale ligging
• Toename ouderen tot 2040

– 75-85 jaar van 5,2% naar 12,8%
– > 85 jaar van 1,3% naar 4,6%

• Toename zorgvraag en vereenzaming ouderen
• Terugtrekkende overheid op gebied van welzijn (zorg)
• Stijging dagopvang en dagbestedingsvraag ouderen 
• Behoefte aan multiwoningen met buurtkamer voor ouderen!

* Bron: Etil



‘Huiskamergedachte’ Destion

Destion heeft de volgende huiskamergedachten:
• Huiskamer heeft andere functie dan het gemeenschapshuis.
• Bedoeld als ontmoetingsplek voor alle ouderen uit Afferden.
• Centrale ligging is daarom belangrijk.
• Ruimte wordt zonder huur ter beschikking gesteld.
• Oprichting stichting (BLOA) die exploitatie gaat verzorgen is 

daarvoor wel nodig.
• Stichting zorgt ook voor subsidieaanvragen voor inrichting.
• Mogelijkheid om diverse dagdelen activiteiten te ontplooien, 

zoals: kletsen, kaarten, sjoelen, handwerken en gezamenlijk 
eten, etc.

• Huiskamer van belang voor welzijn ouderen in de toekomst.
• Mogelijkheden om samen met zorgpartijen een dagbesteding  

of dagopvang te organiseren.



Locatiekeuze 



Huiskamer Ven-Zelderheide
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Huiskamer Ven-Zelderheide



Huiskamer Eldershome Well



Situatie 



4 woningen 



3 woningen en 2 appartementen 
met huiskamer 



Vogelvlucht 
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Vogelvlucht 



Perspectief huiskamer 



Perspectief woningen 



Bedankt voor uw belangstelling!


