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Prognose 
Huishoudensontwikkeling

Van groei 
2019-2030 

Tot 
Krimp

2030-2050

Aantal gezinnen met kinderen neemt af
Aantal paren zonder kinderen neemt toe en na 2030 sterk af 
Sterke stijging van aantal alleenstaanden
Toename aantal eenouder gezinnen

Naar leeftijd
Groep 75+ is snelst toenemende groep
Toename 66% tot 2030 en 46% tot 2050
Groep 55- 74 jaar neemt toe tot 2030 en daarna sterke afname
Afname van groep van 35-54 jaar 
Na 2030 ook afname van groep 25-34 jaar
Groep 15-24 jaar blijft stabiel

Verhuisgeneigdheid bij 55 plussers is laag 20-25%



Woonvoorkeuren
Woonwensenonderzoek Min BZK regio Noord Limburg
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Wonen en zorg

• Sterke vergrijzing leidt tot meer vraag naar wonen en zorg
• Verwachte groei van 75-plussers van 59% in 2030
• Vraag naar intramurale zorg (instelling) groeit met 145 zorgeenheden
• Vitaliteit van 75-plussers neemt toe

• Meer ouderen wonen langer thuis
• Bewustwording stimuleren; is huidige woning toekomstbestendig
• Passende woning op de juiste plek
• Mantelzorgwoningen
• Nieuwbouw woningen en appartementen
• Nieuwe woonvormen



Woonstrategie Peel en Maas

• Tweesporenbeleid voeren Nieuwbouw en Bestaand
• Nieuwe woningen zijn nodig
• Op termijn na 2030 is een overschot te verwachten
• Bestaande voorraad sluit niet aan op huidige vraag
• Bewustwording en informeren

• Jaarlijkse woningproductie van 50 tot 150 voor komende 10 jaar
• 80-85% naar grote kernen
• 0-10% naar kleine kernen (Beringe)
• Ruimte voor extra woningen voor vergroten instroom en beperken uitstroom
• Maak gebruik van tijdelijke woonvormen



Woonstrategie Peel en Maas (vervolg)

• Realiseer een gevarieerd programma
• Zet in op 60% grondgebonden woningen en 40% appartementen
• Bied nieuwe woonvormen aan voor jongeren en ouderen

• Pak de bestaande woningvoorraad aan
• Verduurzamen en seniorproof maken
• Bovengemiddeld deel stamt uit jaren 70 en raakt verouderd
• Transformatie van bestaande woningvoorraad

• Splitsen van grotere woningen in appartementen
• Omzetten van koop naar huur



Woonstrategie Beringe

• Beringe een kern met pit
• Inzetten op lichte groei, uitstroom omzetten naar instroom
• Evenwichtige leeftijdsopbouw
• Voorzieningen niveau in stand houden
• Aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud

• Gevarieerd woningaanbod
• Planontwikkeling 3-5 jaar verkorten door slapende bouwplannen
• Betaalbare huurwoningen zelf ontwikkelen
• Aandeel levensloopbestendige woningen en starterswoningen uitbreiden
• Modernisering bestaande verouderde woningvoorraad
• Doorstroming bevorderen (bewustwording)



Woonstrategie Beringe (vervolg)

• Realisatie tijdelijke woningen 
• Opvang van behoefte aan betaalbare woningen
• Jongeren die op zichzelf willen wonen

• Nieuwe woonvormen
• Zelfstandig wonen met gemeenschappelijke ruimte en zorg



Wat kunnen we nu doen

• Er liggen geen concrete bouwplannen op de plank
• Ontwikkeling kost tijd: ongeveer 3 tot 5 jaar tot start bouw

MAAR
Heb je plannen of ideeën
Wil je er energie insteken

• Dan helpen wij graag bij de planontwikkeling 
• Meld je aan bij het secretariaat van Steingood

steingood@infoberinge.nl



Groene Pijl


