






























Nijkerk wil tweeduizend 
woningen bouwen

Bron: Stad Nijkerk.nl 16 november 2017. 

NIJKERK - De gemeente Nijkerk gaat de komende 

tien jaar waarschijnlijk zo’n tweeduizend woningen 

bouwen. Dat meldt de gemeente donderdag in een 

persbericht. De bouw is nodig om de groei van de 

Regio FoodValley te kunnen opvangen.

De gemeenten in Regio FoodValley gaan de komende tijd 
een aantal thema’s uitwerken om de kwaliteit van het wo-
nen in de regio te stimuleren. Dat heeft het regiobestuur 
onlangs besloten. De woningmarkt is de afgelopen ander-
half jaar snel aangetrokken. Naar verwachting groeit de 
Regio FoodValley de komende tien jaar met ruim 15.000 
tot 17.500 huishoudens. Voor de gemeente Nijkerk be-
tekent dit in de komende tien jaren waarschijnlijk circa 
tweeduizend woningen. Doorstroming komt weer op 
gang van mensen die al langer wachten op een volgende 
stap in hun wooncarrière. De instroom van starters op de 
woningmarkt blijft, ook in Regio FoodValley, onverminderd 
groot. Daarnaast vestigt zich een toenemend aantal huis-
houdens van buiten de regio in de FoodValley-gemeenten.

Pas na 2030 wordt een afvlakking van de groei voorzien. 
Wethouder Wim van Veelen: ,,Ik ben verheugd met de 

Lees verder »

» mogelijkheid tot het bouwen van tweeduizend nieu-
we woningen. Natuurlijk houden we daarbij rekening 
met de uitgangspunten die de Dialoooggroep Wonen en 
Woonomgeving heeft neergelegd: We relateren nieuwe 
woningbouwprojecten aan demografische ontwikkelingen 
en ontwikkelen een gevarieerd aanbod van zo nodig aan-
pasbare en energieneutrale woningen.”

KWALITEIT - Regio FoodValley blijft in trek als woonloca-
tie. De regiogemeenten vinden het belangrijk om erop te 
letten dat er kwalitatieve woningen worden gerealiseerd 
voor de toekomst. Regio FoodValley heeft de Stec Groep 
uit Arnhem gevraagd een zogenoemd Position & inspira-
 tion paper te maken. In dit document staan voor zes the
ma’s de belangrijkste kwalitatieve opgaven in de regio. Het 
gaat onder andere over energiebesparing in de bestaande 
woningvoorraad, meer transformatie van verouderd vast-
goed, meer kwaliteit op nieuwbouwlocaties en het nog 
beter monitoren van vraag en aanbod van woningen.

BEHOEFTE - Ook heeft de regio een woningbehoefte-
verkenning laten uitvoeren. Binnenkort zullen de Gelderse 
gemeenten in de regio FoodValley met de provincie Gel-
derland op basis daarvan woning-bouwafspraken maken 
voor de periode tot 2027. Daarnaast worden handrei-
kingen gedaan voor de regionale samenwerking mbt het 
versterken van de woonkwaliteit, het maken van flexibele 
plannen en het bouwen in de kansrijke marktsegmenten.

ACTIEPLAN - Elke gemeente ádopteert’ één of meer 
thema’s en werkt deze uit in een actieplan en afspraken 
voor de hele regio. De regiogemeenten kunnen dit niet 
alleen, maar werken hiervoor nadrukkelijk samen met de 
provincies Gelderland en Utrecht, met woningcorporaties 
en marktpartijen. In de woningbouwafspraken die dit na-
jaar worden gemaakt, zullen de thema’s een plek krijgen.

Voor de Gelderse gemeenten wordt daarbij een band-
breedte benoemd voor de aantallen te realiseren nieuwe 
woningen tot 2027. Jaarlijks wordt bezien of deze kwan-
titatieve afspraken moeten worden geactualiseerd. In de 
regionale vastgoedmonitor, die al tien jaar in samenwer-
king tussen marktpartijen, woningcorporaties en gemeen-
ten wordt opgesteld, worden de woningbouwafspraken 
gemonitord.
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Heeft u interesse in de aankoop van een door 
ons  aangeboden perceel? 

Indien u interesse heeft in de aankoop van een per-
ceel, zal een van onze adviseurs een persoonlijke af-
spraak met u maken. Deze afspraak kan bij u thuis of 
op uw kantoor plaatsvinden. Uiteraard bent u ook 
van harte welkom bij ons op kantoor in Haarlem.  

Tijdens dit gesprek lichten wij ons investeringscon-
cept in grond toe, kunnen wij uitgebreid op uw vra-
gen ingaan en u een investerings-
advies op maat aanbieden.

Besluit u vervolgens om tot aankoop van een per-
ceel over te gaan, dan zal de ondertekening van de 
voorlopige koopovereenkomst plaatsvinden. Uw 
vaste accountmanager zal het gehele traject tot en 
met de notariële overdracht begeleiden. 

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u 
vragen over dit perceel, dan kunt u bellen naar: 
+31(0)23 - 512 14 10.

Privacybeleid
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstem-
ming met onze privacyverklaring. Deze kunt u vinden 
via onze websitepagina: www.vgivastgoed.nl/privacybeleid.

http://www.vgivastgoed.nl/privacybeleid


Waarderweg 40 | 2031 BP  Haarlem | t: +31 (0)23 - 512 14 10
w: www.vgivastgoed.nl | e: info@vgivastgoed.nl

http://www.vgivastgoed.nl
mailto:info@vgivastgoed.nl



