
Als jullie interesse hebben voor een toekomstige woning in Silvolde mail dan naar     

Gemeente Oude IJsselstreek:      t.van.rijbroek@oude-ijsselstreek.nl of  

Belangenvereniging Silvolds Belang: t.sprenkelder@silvoldsbelang.nl             

                                                                            

Verslag Bijeenkomst Wonen Silvolds Belang, d.d. 29 maart 2019.         

Peter vd Kemp (SB) opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom 

Thomas van Rijbroek (gemeente Oude IJsselstreek) laat aan de hand van powerpoint een 

presentatie 1 zien, dat het beleid van de gemeente aan het veranderen is rondom de 

woningbouwplanning. Er wordt gestreefd om medio 2019 een nieuwe woningbouwplanning 

vast te stellen (bevoegdheid gemeenteraad). 

In de nieuwe woningbouwplanning komt er meer ruimte voor woningbouw dan in de 

huidige. 

Bij nieuwbouw geldt dat de behoefte ervoor aangetoond moet worden. Een ander 

belangrijk uitgangspunt is dat er met name voor starters- en/of senioren gebouwd moet 

worden. Deze komen in de huidige woningvoorraad onvoldoende aan bod. Bij 

starterwoningen draait het met name om betaalbaarheid. Voor senioren speelt het 

aspect levensloopbestendig (in ieder geval alle basisvoorzieningen aanwezig op de begane 

grond) een belangrijke rol. 

Qua bouwlocaties wordt er eerst gekeken naar leegstand/ leegkomend vastgoed binnen 

de bebouwde kern.  

Voorbeelden hiervan zijn leegstaande winkelpanden in de aanloopstraten, verpauperde 

bedrijventerreinen die midden in het dorp liggen  en maatschappelijk vastgoed. In feite 

een ‘voor wat, hoort wat’ benadering. In ruil voor sloop kan woningbouw komen. 

Dezelfde benadering voor het buitengebied is mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de 

regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing en splitsing 

Voor zover presentatie gemeente. 

Het woord gaat nu over aan Niek Bennink ( Wonion), hij laat aan de hand van powerpoint 

presentatie 2 zien waar Wonion mee bezig is. 

In de Heuvelstraat, komen 29 nieuwe woningen terug voor de 36 die er stonden. Op dit 

moment worden de procedures gevolgd in het kader van de flora- en faunawet. De 

uitvoering van de eerste fase start begin 2020. Vraag of de 7 overgebleven woningen 

terugkomen in Silvolde blijft vooralsnog onbeantwoord. Ook komt er de vraag wat er met 

de Reeënstraat gebeurt. Hier zijn seniorenwoningen weggehaald, waarom worden die niet 
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teruggebouwd. Omdat het aantal gesloopte woningen destijds teruggebouwd zijn in de 

Schuylenburg. Hier is verder ook nog geen duidelijkheid over, als er vraag is dan kan er 

gebouwd worden.  

 

Wonion neemt echter de boodschap van de bewoners van Silvolde op deze avond zeer 

serieus en is daarom ook met de gemeente in overleg over de toekomst van de 

Reeënstraat. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, maakt Wonion dit uiteraard zo 

snel mogelijk kenbaar.     

Vragenronde; 

1. Waar zijn de bouwlocaties? 

Er zijn momenteel gesprekken met initiatiefnemers over een aantal locaties in 

Silvolde. Op dit moment zijn dit nog verkennende gesprekken. Nadat de nieuwe 

woningbouwplanning is vastgesteld zijn de “spelregels” voor nieuwbouw bekend en 

kunnen de plannen getoetst/ in procedure gebracht worden. 

 

2. Maar als er nog niets concreet is waar moeten de jongeren zich dan voor 

inschrijven? 

Op het moment dat er zich meerdere kandidaten hebben gemeld bij de 

gemeente, wordt gekeken naar de mogelijke bouwlocaties. Bouwmaatschappijen 

kijken of het haalbaar is om te starten met bouwen, dan moet de gemeente 

akkoord geven, ook moeten er procedures  doorlopen worden. 

 

3. Als je als particulier wilt gaan bouwen waar kan dat dan? 

Men kan naar het gemeentehuis gaan, en kijken waar er bouwlocaties zijn in 

bestemmingsplan. Indien dit niet mogelijk is kan worden bekeken of het middels 

een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk te maken is. Uiteraard wordt een 

dergelijk bouwplan dan getoetst op kwaliteit. 

 

4. Waarom wordt er alleen gekeken naar starters en senioren? 

Dat is een harde eis van de gemeente, net als dat er binnenstedelijk gebouwd kan 

worden. In Silvolde zijn voldoende vrijstaande woningen, en komen er meer van 

dit soort woningen vrij, doordat de senioren kleiner willen wonen. Het is 

belangrijk dat er een doorschuifsysteem ontstaat. Als er voldoende 

seniorenwoningen zijn, dan gaan de senioren hun huis verkopen en kleiner wonen. 

Daardoor kan de middenmoot doorschuiven naar een grotere woning, en komen 

hun woningen weer vrij voor de sector die na de starters ontstaat.  

 

 

 

 



5. Wanneer zijn de locaties bekend? 

Nu is het nog niet concreet en kan men met de locaties nog niet naar buiten 

treden. Of en wanneer de bouwplannen concreet worden hangt ook af van de 

kwaliteit ervan en de snelheid waarmee de initiatiefnemers de noodzakelijke 

Ruimtelijke onderbouwing bij de gemeente aanleveren. 

 

6. Hoeveel woningen kunnen er worden gebouwd? 

De prognose is dat er behoefte is aan circa 50 extra woningen in Silvolde tot 

2023. Maar is er vraag naar meer woningen dan kan dit worden overwogen door 

de gemeente om hierin mee te gaan. 

 

7. Waar moet je je melden? 

Bij de gemeente kun je je aanmelden als initiatiefnemer. De gemeente roept 

eenieder dan ook op om met goede plannen te komen.  

Silvolds Belang blijft een vinger aan de pols houden, en zal nieuwe informatie 

verspreiden onder de inwoners. Men kan zich vanavond aanmelden om via mail op 

de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. 

 

8. Wat als de bouwbedrijven niet willen bouwen naar wat de vraag is? 

Het schijnt qua rendement niet uit te maken of je 2 onder 1 kap woningen bouwt, 

of starters en seniorenwoningen.  

Informeer ook bij makelaars naar mogelijkheden, waar behoefte is naar woningen 

wordt geïnvesteerd. 

 

 


