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Brabant vergrijst, met de sterkste 
groei in de hoogste leeftijdsgroepen

Rond 2040 bereikt de vergrijzing van de 
Brabantse bevolking haar hoogtepunt. Dan is 
27,5% 65 jaar of ouder, tegen 19% in 2016. De 
hoogste leeftijdsgroepen (75+) groeien het 
sterkst. Landelijke gebieden vergrijzen meer 
dan stedelijke gebieden. De komende decennia 
groeit het aantal 65+-ers met ongeveer 260.000 
mensen, van ruim 470.000 in 2016 tot ongeveer 
730.000 in 2040. Dat is een groei van 55%. Na 
2040, als de vergrijzing over haar hoogtepunt 
heen is, loopt het aantal 65+-ers weer wat terug. 1

In Waalwijk wonen steeds meer ouderen. Oudere 
inwoners hebben vaak ook meer zorg nodig. De ko-
mende decennia zal het aantal zelfstandig wonende 
ouderen en mensen met een zorgvraag sterk toene-
men. Dit vanwege de vergrijzing, maar ook als gevolg 
van de plannen van het Rijk om wonen en zorg te 
gaan scheiden (extramuralisering). De gemeente 
Waalwijk wil via haar beleid zorgdragen voor vol-
doende geschikte, levensloopbestendige woningen, 
zodat de keuzevrijheid van deze specifieke groepen 
zo optimaal kan blijven. 2

 Bronnen: 1 de Bevolkings- en woningbehoefteprognose 
Noord-Brabant, 2 Waalwijk2025.nl. 

Casade verkoopt 109 woningen 
in Waalwijk, Loon op Zand en 
Dongen
Bron: Brabants Dagblad, 12 december 2017.

WAALWIJK - Wooncorporatie Casade wil 109 
woningen in de gemeenten Waalwijk, Loon op 
Zand en Dongen verkopen aan een andere ver-
huurder. Met de opbrengst wil Casade een an-
der soort woningen bouwen. 

Nieuwbouw
De corporatie investeert de komende periode fors in 
nieuwbouw. Casade spendeert 40 miljoen euro per 
jaar in plaats van de 20 miljoen euro van de afgelopen 
jaren. Alleen al in de gemeente Waalwijk komen er 
de komende vijf jaar 280 nieuwe huizen bij. Zo'n 380 
woningen krijgen een opknapbeurt. 

Voor de 109 huurders betekent dit een andere ver-
huurder. Casade belooft op zoek te gaan naar een 
'professionele verhuurder die de rechten en plichten 
van onze huurders respecteert'.

 Lees het volledige artikel op www.bd.nl.  

Economie in Midden-Brabant 
draait als een tierelier
Bron: Brabants Dagblad, 12 september 2017.

TILBURG - De zon schijnt volop in het bedrijfs-
leven en op de arbeidsmarkt. Midden-Brabant 
stevent voor dit jaar volgens de ING-bank af op 
nóg mooiere cijfers.

De economische groei komt naar verwachting uit 
op 3,4 procent, berekende de bank. Met dat cijfer 
draait deze regio mee in de Brabantse top. Alleen 
Eindhoven en omgeving doet het beter.
ING stelt vast dat de economie in Midden-Brabant 
zich sterker blijft ontwikkelen dan landelijk. "Ook op 
de arbeidsmarkt gaat het de goede kant op", meldt 
ING. De werkloosheid gaat voor het eerst in vele ja-
ren weer onder de 5 procent zakken. Het aantal nieu-
we vacatures steeg ruim 40 procent ten opzichte van 
een jaar terug. 
Midden-Brabant steekt de regio's Breda en Den Bosch 
in economische groei de loef af, al is het verschil niet 
groot. In Zuidoost-Brabant piekt de verwachte groei 
naar 4,6 procent. "Ongekend sterk", aldus de bank. 
In heel Brabant gaat het met de bouwsector cres-
cendo. Voor Midden-Brabant telt ook stevig mee dat 
de groothandel groeit. De opleving in beide sectoren 
vertaalt zich in een toename in logistieke activiteit.

 Lees het volledige artikel op www.bd.nl.
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