
 

 

 

 

Anders Wonen in Wachtum 
Rapport van een woonwensenonderzoek 

Oktober 2018 

 

 
 

 

BOKD, Assen  

 

Ver. Dorpsbelangen e.o. Wachtum  
 

  



 

 

1 

 

Inhoudsopgave 
Samenvatting .......................................................................................................................................... 2 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 2 

2. Het woonwensen onderzoek ......................................................................................................... 3 

3. Resultaten Anders wonen in Wachtum ......................................................................................... 4 

3.1. Verhuisplannen ....................................................................................................................... 4 

3.1.1 Verhuizen buiten Wachtum ........................................................................................... 4 

3.1.2 Verhuizen binnen Wachtum ......................................................................................... 45 

3.1.3 Verhuizen binnen en buiten Wachtum .......................................................................... 5 

Samenvattend: .................................................................................................................................... 5 

3.1.4 Nieuwe woningzoekenden ............................................................................................. 5 

Samenvattend: .................................................................................................................................. 56 

3.2 Aanpassen van de woning ...................................................................................................... 6 

3.2.1 Levensloop bestendig maken van de huidige woning ................................................... 6 

Samenvattend: .................................................................................................................................... 6 

3.2.2 Opsplitsen van woningen voor meerdere huishoudens ............................................... 6 

Samenvattend: .................................................................................................................................... 6 

4. Kansen voor Anders Wonen in Wachtum .................................................................................... 67 

4.1 Vraag en Aanbod afstemmen: Splitsen grotere woning en Ruilverwoning ......................... 7 

4.1.1 Het opsplitsen van bestaande te grote woningen ......................................................... 7 

4.1.2 Het toepassen van het concept Ruilverwoning ........................................................... 78 

4.2 Levensloopbestendig wonen .................................................................................................. 9 

5 Conclusies en vervolgstappen .................................................................................................. 10 

Bijlage 1 - Anders Wonen in Wachtum: Plan van Aanpak ................................................................... 11 

Bijlage 2 - Samenstelling Projectgroep ................................................................................................ 13 

Bijlage 3 - Vragenlijsten ........................................................................................................................ 14 

Bijlage 4 - Verhuisbewegingen in een dorp in Friesland die tot stand kwamen door woonwensen 
van inwoners bij elkaar te brengen. .................................................................................................... 17 

Bijlage 5 – Opmerkingen over tevredenheid met Wonen in Wachtum ............................................. 18 

 

  



 

 

2 

Samenvatting 
Dorpsbelangen Wachtum e.o. heeft in samenwerking met het Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) 
in 2018 een woonwensen onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen waarom voormalige, huidige en 
toekomstige inwoners voor wonen in Wachtum kiezen en onder welke voorwaarden. 

Van de uitgezette 157 formulieren werden er 120 door huishoudens ingevuld en 10 door 
woningzoekenden. Van de 120 respondenten zijn 113 (94%) tevreden of zeer tevreden met het 
wonen in Wachtum; 54 respondenten hebben aangegeven dat ze in de (nabije) toekomst anders 
willen wonen in of buiten Wachtum. Anders wonen wordt op twee manieren ingevuld: ofwel een 
andere woning of het aanpassen van de huidige woning.  

Van de 19 huishoudens die verhuisplannen hebben, willen zeven Wachtum uit, negen per se in 
Wachtum blijven en drie maakt het niet uit. Er zijn 10 woningzoekenden tussen de 18-35 jaar, 
waarvan zeven een koopwoning zoeken, maar slechts twee boven een koopprijs van €150,000. 

Ouderen (> 45 jaar) willen vooral hun woning levensloop bestendig maken (18) of de huidige woning 
opsplitsen (6). 

Woningruil en opsplitsing, evenals het levensloop bestendig maken, bieden kansen om binnen het 
bestaande woningaanbod de huidige en toekomstige bewoners van Wachtum een woning op maat 
te bieden, waardoor men niet gedwongen wordt om naar elders te verhuizen.  

De volgende stap is om met hen die aangegeven hebben dat te willen in gesprek te gaan om te 
proberen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

1. Inleiding 
De gemeente Coevorden heeft een Woonvisie 2017-2022 ontwikkeld waarin verenigingen voor 
Dorpsbelangen  een belangrijke rol spelen in de verdere uitwerking van deze woonvisie.1 Per dorp 
wordt gezocht naar concrete mogelijkheden om maatwerk leveren. Uitbreiding aan de rand van een 
dorp zal in de meeste dorpen niet meer mogelijk zijn, maar verbouwing van bestaande panden tot 
meerdere wooneenheden of nieuwbouw op de plaats van verpauperde cq afgebroken panden blijft 
mogelijk. De door de dorpen opgestelde dorpsvisies zijn de leidraad voor de gesprekken met de 
gemeente. Het onderzoek Anders Wonen in Wachtum wil daar een bijdrage aan leveren. 

De woningvoorraad in Wachtum in 2016 bedroeg 115 woningen in het dorp zelf en 37 woningen in 
het buitengebied. Er zijn vier huurwoningen in Wachtum, beheerd door de woningbouwvereniging 
Domesta. De overige woningen in het dorp zijn vooral (voormalige) boerderijen. Enkele boerderijen 
zijn nog agrarisch in bedrijf, maar de meeste zijn veranderd in woonboerderijen in het duurdere 
segment van de woningmarkt. De gemiddelde woningprijs in 2016 was € 271.000.2 De Dorpsvisie 
Wachtum 2025 formuleerde als knelpunten het ontbreken van starterswoningen, onvoldoende 
doorstroming en het ontbreken van inzicht in woonbehoeften. Om inzicht te krijgen waarom 
voormalige, huidige en toekomstige inwoners voor wonen in Wachtum kiezen en onder welke 
voorwaarden, wilde VDW de woon wensen onderzoeken. Dit onderzoek kon de vereniging niet zelf 
uitvoeren. Daarom werd de hulp ingeroepen van het Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) Drenthe, 
waarmee een Plan Aanpak werd opgezet. [Bijlage 1] 

                                                           
1 https://www.coevorden.nl/sites/default/files/Hier%20wil%20je%20wonen%20-%20Woonvisie%202017%20-
%202022.pdf 
2 Dorpsvisie Wachtum 2025. December 2016 
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2. Het woonwensen onderzoek 
Met de projectgroep Anders Wonen in Wachtum [Bijlage 2]  is een vragenlijst uitgewerkt voor de 
huishoudens in het dorp en een aparte lijst voor nieuwe woningzoekenden [Bijlage 3] . De vragenlijst 
werd zowel digitaal als op papier aangeboden. Een groep vrijwillige bewoners heeft zich ingezet om 
de vragenlijsten huis aan huis weer op te halen.  

In totaal werden 157 formulieren uitgezet, daarvan hebben 130 personen/huishoudens (87%) 
deelgenomen aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Hiervan hebben 120 huishoudens 
de algemene vragenlijst ingevuld en 10 personen hebben de enquête voor nieuwe woningzoekers 
ingevuld. Daarnaast heeft een kleine groep aangegeven niet mee te willen doen aan het onderzoek. 

Van de 120 huishoudens die de algemene vragenlijst hebben beantwoord geeft drie kwart (91 
respondenten) aan dat ze tevreden zijn met hun huidige woonplek. Een aantal respondenten (16)  
heeft de vraag niet beantwoord, mogelijk zijn ook zij tevreden over de woonplek.  
De meerderheid (106 = 88%) van de respondenten woont ofwel in een vrijstaand huis of een 
woonboerderij. 
De mate van tevredenheid over het wonen in Wachtum is groot; het blijkt dat 113 respondenten 
tevreden of zeer tevreden zijn. [figuur 1], [bijlage 4] 
 

 
Figuur 1 Waardering wonen in Wachtum naar mate van tevredenheid 

Toch hebben 54 respondenten aangegeven dat ze in de (nabije) toekomst anders willen wonen in 
Wachtum. Dat zijn 43 huishoudens, plus 10  woningzoekenden die nieuw op de woningmarkt zijn. 
 

 
Figuur 2 Hoe belangrijk is het om in Wachtum te blijven wonen 

In het volgende hoofdstuk wordt ingezoomd op bewoners die Anders willen wonen in Wachtum.  
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3. Resultaten Anders wonen in Wachtum 
Anders wonen wordt op twee manieren ingevuld door de inwoners uit Wachtum: ofwel een andere 
woning of het aanpassen van de huidige woning. 

De groep die op zoek is naar een andere woning is in twee categorieën in te delen: 
1. Huishoudens die vanuit een hun woning in Wachtum verhuisplannen hebben en  
2. Nieuwe woningzoekers, jongeren die op zoek zijn naar een woning in Wachtum. 

Het aanpassen van de huidige woning wordt op twee verschillende wijzen ingevuld: 
1. Het levensloopbestendig maken van de huidige woningen en 
2. Het opsplitsen van een te grote woning. 

 

3.1. Verhuisplannen 
Deze groep huishoudens is op te delen in 3 subgroepen: verhuizen buiten het dorp, verhuizen binnen 
het dorp en de combinatie hiervan. In totaal hebben 19 huishoudens aangegeven verhuisplannen te 
hebben. Hiervan zijn 7 huishoudens op zoek naar een woning buiten Wachtum, 9 willen binnen het 
dorp naar een andere woning verhuizen en 3 huishoudens zijn zowel binnen als buiten Wachtum op 
zoek naar een andere woning. 

3.1.1 Verhuizen buiten Wachtum 
De zeven huishoudens, die buiten Wachtum een woning willen zoeken bestaan met name uit oudere 
inwoners, waarvan drie huishoudens met kinderen. De wens is om naar een ander klein of groter 
dorp in Drenthe te verhuizen.  Er wordt aangegeven dat op dit moment de geschikte woning in 
Wachtum niet te vinden is. 

De reden om te verhuizen heeft meer met de persoonlijke situatie te maken dan met de 
leefomgeving in Wachtum. Slechts één huishouden geeft aan zeer ontevreden te zijn over het wonen 
in Wachtum. De overige zijn tevreden of zeer tevreden over het wonen in het dorp. Van de zeven 
vinden vijf het minder belangrijk om in het dorp te blijven wonen, twee van de zeven vinden het wel 
belangrijk. 
Als deze huishoudens vertrekken uit Wachtum komen een vijftal woonboerderijen en twee 
vrijstaande huizen vrij voor nieuwe inwoners.  

Een drietal respondenten gaan graag in gesprek met de projectgroep “Anders wonen in Wachtum”.  

3.1.2 Verhuizen binnen Wachtum 
Negen huishoudens zijn op zoek naar een andere woning binnen het dorp. Het gaat hierbij om een 
groep van middelbare leeftijd, tussen 26 en 65 jaar, allen met inwonende kinderen. 

De woning waar men naar op zoek is, bestaat uit een grotere woning (4) , een koopwoning (3), een 
kleinere woning (1) en een woning met zorg (1). Zoals te verwachten zijn deze huishoudens tevreden 
of zeer tevreden over het wonen in Wachtum en vinden ze het in het dorp blijven wonen belangrijk. 
De huidige woningen van deze groep bestaan met name uit twee-onder-een-kap woningen. 

Vijf huishoudens uit deze groep willen in gesprek met de projectgroep. 
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3.1.3 Verhuizen binnen en buiten Wachtum 
Een drietal huishoudens heeft verhuisplannen zowel binnen als buiten Wachtum. Er is hierbij geen 
voorkeur aangegeven waar men naar toe wil verhuizen. Het type woning is belangrijker dan de plek: 
twee zoeken een kleinere woning, al dan niet met zorg, en één huishouden zoekt een grotere 
woning. Het gaat om de oudere groep inwoners, waarvan één met oudere inwonende kinderen. 

Het huidige type woning waar men woont is gevarieerd: Vrijstaand, Woning met bedrijf en Twee 
onder een kap. Men is zeer tevreden over het wonen in Wachtum en vindt het belangrijk om in het 
dorp te blijven wonen. 

Geen van de huishoudens staat open voor een gesprek met de projectgroep. 

Samenvattend:  
Er is een onderscheid aan te brengen in de vraag naar een andere woning op basis van de leeftijd van 
de respondenten. Oudere inwoners zijn vooral op zoek naar een kleinere woning, met en zonder 
zorgvoorzieningen. De groep van middelbare leeftijd is geïnteresseerd in een grotere woning of een 
koopwoning.  

Indien deze huishoudens gaan verhuizen komen er verschillende types woningen vrij: twee-onder-
een-kap, vrijstaand en woonboerderijen: het potentiële aanbod van woningen. Mogelijk is er een 
koppeling te maken tussen de vraag en het aanbod van de woningen binnen Wachtum.  

In totaal hebben acht huishoudens aangegeven in gesprek te willen gaan met de projectgroep. 

3.1.4 Nieuwe woningzoekenden 
In totaal hebben 11 personen gereageerd, waarvan 8 de complete vragenlijst hebben ingevuld en 
één onvoldoende gegevens heeft aangeleverd (wordt verder buiten beschouwing gelaten). De 
leeftijd van de respondenten is tussen de 18 en 35 jaar. Zes van acht respondenten wonen nog thuis. 
De realisatie van de plannen is voor een tweetal binnen 2 jaar, anderen geven een termijn aan van 3-
5 jaar. 

De voorkeur van het grootste deel van de respondenten is een koopwoning (7), waarvan [hoeveel?] 
een woning van meer dan 150.000 Euro zoeken.  Vier respondenten geven aan ook voor een 
huurwoning tot 700 Euro te willen gaan. 

De woningwensen zijn gevarieerd, van zelf bouwen op een bouwkavel tot twee-onder-een-kap of 
een appartement in een woning met meerdere huishoudens. 

Eén van de respondenten wil het gesprek aangaan met de projectgroep. 

Nota: Van 9 uitwonende kinderen zijn adresgegevens bekend, met hen kan contact opgenomen 
worden over de wens om terug te keren naar Wachtum. 

Samenvattend: 
Er is interesse bij de groep jongeren om in Wachtum te blijven wonen. Mogelijk dat er koppelingen 
gemaakt kunnen worden met vrijkomende woningen uit de verhuisgroep (3.1). De beschikbaarheid 
van bouwkavels in Wachtum is beperkt. 
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3.2 Aanpassen van de woning 
3.2.1 Levensloop bestendig maken van de huidige woning 
Een groep van 18 huishoudens wil in de nabije toekomst hun woning aanpassen aan het ouder 
worden. Hierbij wordt gedacht aan een kleinere tuin (minder onderhoud), het levensloopbestendig 
maken (o.a. gelijkvloerse slaapruimte) en mantelzorg op het erf. 

Het gaat hierbij om inwoners van middelbare (46-65 jaar) en oudere (66+) leeftijd, waarvan de helft 
met inwonende kinderen. Deze groep is tevreden dan wel zeer tevreden over het wonen in 
Wachtum. De meerderheid (10 van de 18) vindt het belangrijk om in het dorp te blijven wonen. De 
woningen van deze groep bestaan vooral uit vrijstaande woningen en woonboerderijen. 
Zeven huishoudens gaan graag in gesprek met de projectgroep. 

Samenvattend: 
Het gaat hierbij om een groep van tevreden bewoners van middelbare en oudere leeftijd. Zij willen 
hun vrijstaande huizen of woonboerderijen op een drietal vlakken aanpassen: tuin, levensloop en 
mantelzorg op het erf.  
Men gaat hierover graag in gesprek met de projectgroep. 

3.2.2 Opsplitsen van woningen voor meerdere huishoudens 
Zes respondenten zijn willen hun te grote woning opsplitsen, met en zonder (mantel)zorg. Het gaat 
hierbij met name om huishoudens met een leeftijd tussen 46 en 65 jaar, waarvan de meerderheid 
met inwonende kinderen. Het type woning is vrijstaand of woonboerderij. De groep is tevreden over 
het wonen in Wachtum, maar staat neutraal tegenover het blijven wonen in het dorp. 
De helft van de respondenten in deze groep wil hierover in gesprek. 

Samenvattend: 
Een groep van zes huishoudens van een leeftijd tussen 45 en 65 heeft aangegeven hun (te) grote 
woning te willen delen met meerder huishoudens. Drie respondenten van deze groep geeft aan 
hierover in gesprek te willen met de projectgroep. 

 

4. Kansen voor Anders Wonen in Wachtum 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de woonwensen van de respondenten die anders willen wonen in 
Wachtum beschreven.  Hieruit komen een tweetal beelden naar voren. Ten eerste dat de 
woonwensen in grote lijnen leeftijdsgebonden zijn. Ouderen zijn zoekende naar kleinere woningen of 
aanpassingen, terwijl jongeren en volwassen tussen 26 en 45 jaar op zoek zijn naar een (grotere) 
woning. Ten tweede is een duidelijk onderscheid naar voren gekomen tussen de wens voor een 
andere woning en het aanpassen van de eigen woning. Een bijzonder groep vormen de huishoudens 
die wel kleiner willen wonen en hun (te) grote woning willen delen met andere huishoudens. Dit kan 
kansen bieden voor woningzoekenden in Wachtum. 

Uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw in Wachtum zijn nagenoeg afwezig. Het gevolg is dat 
oplossingen voor Anders Wonen binnen het dorp gezocht moeten worden in onderlinge afstemming 
om op deze manier een woonstroom op gang te brengen. De mogelijkheden hiervoor worden in 3.1. 
beschreven. 
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Voor de individuele aanpassingen van woningen kunnen andere stappen worden gezet, zie 3.2. 

4.1 Vraag en Aanbod afstemmen: Splitsen grotere woning en Ruilverwoning 
Bij alle leeftijdscategorieën in Wachtum bestaat een vraag naar Anders Wonen 

1. Jongeren tot 25 jaar zijn op zoek naar een koop- of huurwoning of een bouwkavel. Opvallend 
hierbij is dat ook gezocht wordt naar woningen van meer dan 150.000 Euro. Woningen tot 
150.000 Euro worden over het algemeen gezien als betaalbare en haalbare woningen voor 
jongere starters op de woningmarkt. 

2. Bij de volwassen/jonge gezinnen (26-45) is de vraag met name gericht op een grotere 
(koop)woning. 

3. Bij de groep van middelbare leeftijd (46-65) gaat het om het aanpassen van de woning of de 
behoefte aan een kleinere woning. Waarbij ook het opsplitsen van de bestaande te grote 
woning genoemd wordt. 

4. Bij de ouderen van 66+ is de vraag met name gericht op kleinere woningen. 

   Het aanbod van woningen voor woningzoekenden in Wachtum komt van twee kanten: 
1. De vrijkomende woningen van de groep met een verhuiswens (binnen en buiten het dorp). 

Het gaat hierbij zowel om de meer betaalbare twee-onder-een-kap woningen als de grotere 
en duurdere vrijstaande woningen (met en zonder bedrijf) en woonboerderijen.  

2. Het opsplitsen van (te) grote woningen in wooneenheden voor meerdere huishoudens. Ook 
vrijkomende woningen uit de eerste categorie zouden mogelijk in aanmerking komen voor 
ombouw in meerdere wooneenheden. 

Uit de koppeling vraag en het aanbod van woningen komen twee kansen naar voren voor Wachtum: 

4.1.1 Het opsplitsen van bestaande te grote woningen 
Een zestal huishoudens hebben aangegeven dat ze mogelijk hun bestaande (te) grote woning op te 
willen splitsen. De enquête geeft geen antwoord op de vraag hoe dit in de praktijk er moet zien en 
wat de achterliggende gedachten van de bewoners zijn. Dit zal in een gesprek naar voren moeten 
komen. 
Een andere belangrijke vraag is of de nieuwe huishoudens uit het dorp zelf kunnen komen (zie 2. 
Ruilverwoning) of dat er gezocht naar mensen buiten Wachtum. 

4.1.2 Het toepassen van het concept Ruilverwoning  
Ruilverwoning in het dorp is een concept dat uitgaat van het afstemmen van de woonbehoeftes voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Door de vraag naar woningtypen af te stemmen met het aanbod kan 
een woonstroom in het dorp in gang gebracht worden. Dit vraagt overleg tussen de 
woningzoekenden en aanbod van woningen.  
Hierbij komen sociale samenlevingsaspecten, financiële mogelijkheden en bouwtechnische aspecten 
aan de orde. 

Daarnaast is organisatiekracht vanuit het dorp nodig om dit te coördineren, zoals het bij elkaar 
brengen van partijen en een ondersteunend netwerk voor financiële en  bouwtechnische 
vraagstukken. 
De gemeente Coevorden speelt een belangrijke rol in de verlening van vergunningen. 
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Onderstaande afbeelding geeft aan hoe deze stroom zou kunnen lopen in een dorp in Friesland. 

 

De verhuisbewegingen de in dit dorp tot stand kwamen staan afgebeeld in Bijlage 4. 

Voor  Ruilverwoning in Wachtum kunnen 4 groepen worden onderscheiden: 
A. Nieuwe woningzoekers/starters zonder woning, de jongeren. 
B. Bewoners (volwassen) van kleinere/betaalbare woningen, met een verhuiswens naar een 

grotere (koop)woning 
C. Bewoners van vrijstaande woningen, woonboerderijen en woningen met bedrijf, die 

vrijkomen door verhuizing in of buiten het dorp. 
D. Grote woningen die geschikt gemaakt kunnen worden voor meerdere kleine wooneenheden, 

met en zonder zorg. 

De woonstroom kan op twee manieren tot stand komen:  
a. het opsplitsen van grote woningen (wens van de huidige bewoner) en  
b. het vrijkomen van grote(re) woningen door verhuizing van de huidige bewoners. 

 
 

1. Uitgaande van de te splitsen grotere woningen in meerdere wooneenheden (D): 
 Dit biedt kansen voor de groep van middelbare leeftijd en ouder om kleiner te kunnen 

wonen met en zonder zorgvoorziening. (van C naar D) 
 De huishoudens die in de opgesplitste woning gaan trekken, laten een grotere vrijstaande 

woning of woonboerderij achter. (C) 
 Deze vrijgekomen grotere woning biedt mogelijkheden voor de groep (volwassen 26-45 jaar) 

die groter wil wonen of wil kopen. (van B naar C) 
 De groep volwassenen laat een (mogelijk betaalbare) woning achter voor de jonge 

woningzoekende. (van A naar B) 

Hierop zijn ook nog een aantal varianten mogelijk: 
 Bij de op te splitsen woningen zijn er mogelijk kansen voor jongeren die een appartement in 

een grotere woning zouden willen betrekken. (A naar D) 
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 Het uitbreiden van het aantal te splitsen woningen (D), die vrijkomen uit de verhuisbeweging 
van C naar D. 

2. Uitgaande van vrijkomende (grotere woningen) door verhuizing (C): 
 De volwassenen (26-45) gaan naar een grotere woning en laten een kleinere woning achter 

(van B naar C) 
 Jongeren betrekken de kleinere woning (van A naar B) 
 Variant: grotere woningen die vrijkomen door verhuizing, geschikt maken voor kleinere 

wooneenheden. Wederom de verhuisbeweging van A of C naar D. 

 

4.2 Levensloopbestendig wonen 
Er zijn een flink aantal huishoudens die plannen hebben voor het levensloopbestendig maken van de 
woning. Dit is gebaseerd op de wens om ook op oudere leeftijd in het dorp te kunnen blijven wonen. 
Het gaat hierbij om zowel om de aanpassing aan huis en tuin, als het de invulling van zorgbehoefte 
door mantelzorg op het erf. 

Het betreft individuele huishoudens, die deze activiteiten zelfstandig op kunnen pakken. Een groot 
aantal van deze huishoudens heeft aangegeven met de projectgroep in gesprek te willen gaan. Met 
deze groep kunnen de concrete vragen over het levensloopbestendig maken van de woning en 
omgeving naar boven gehaald worden. Naar aanleiding van de vragen kan contact gelegd worden 
met gespecialiseerde organisaties voor een voorlichtingsbijeenkomst.     
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5 Conclusies en vervolgstappen 
Een belangrijke conclusie van het woonwensenonderzoek is dat het goed wonen is in Wachtum. Een 
groep huishoudens (15%) geeft aan plannen te hebben om te verhuizen, niet uit ontevredenheid, 
maar meer uit noodzaak. De helft van deze groep zou het liefst in Wachtum willen blijven wonen. 
Het goede wonen wordt nog eens versterkt door de groep die hun woning aan willen passen om in 
het dorp te kunnen blijven wonen: levensloopbestendigheid, mantelzorg op het erf en het verkleinen 
van de (te grote) woning door deze te delen met meerdere huishoudens. Al met al kan gesteld 
worden dat meer dan 90% van de 130 respondenten graag in Wachtum wil blijven wonen. 

De woonwensen verschillen per levensfase. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen ontstaan 
aangrijpingspunten om tot een andere invulling van de woningen in het dorp te komen. 

Het splitsen van (te) grote woningen in meerdere wooneenheden creëert een kans om deze 
woonstroom op gang te brengen door Ruilverwoning. 
Er is een duidelijke behoefte aan het individueel aanpassen van woningen om met vertrouwen de 
toekomst in te gaan. 

De mogelijke vervolgstappen op dit woonwensen onderzoek: 
1. Delen resultaten onderzoek 

Dorpsbelangen Wachtum deelt  de resultaten met de deelnemers aan het onderzoek en 
overige dorpsbewoners. Dit kan schriftelijk en/of op een bijeenkomst. Een bijeenkomst biedt 
de mogelijkheid om openstaande vragen te verdiepen. 

2. Levensloopbestendig maken van woningen 
Een projectgroep kan, door in gesprek te gaan met de  huishoudens, die hun woningen 
levensloopbestendig willen maken, nagaan  of er behoefte is aan meer informatie. Als deze 
vraag positief beantwoord wordt kan een voorlichtingsbijeenkomst (voor het hele dorp) 
overwogen worden. De organisatie “Lang zult u wonen” heeft hierover veel informatie en is 
ook in contact met de gemeente over het geven van voorlichtingsavonden 
(www.langzultuwonen.nl)  

3. Mantelzorg op het erf. 
Een specifiek onderdeel van de aanpassingen in de eigen woonsituatie is mantelzorg op het 
erf. Met deze groep kan een apart gesprek opgezet  en informatie verzameld worden over de 
(on)mogelijkheden hiervan.  

4. Ruilverwoning op gang brengen.  
a. Hiervoor dient in eerste instantie contact gelegd te worden met de huishoudens die hun 

woning op zouden willen splitsen. Dit om te bekijken wat men  zich hierbij voorstelt. Als 
er mogelijkheden zijn zal een verdiepingsslag gemaakt moeten worden omtrent de 
haalbaarheid van deze plannen.  

b. In gesprek met de groep met verhuisplannen en woningzoekers. Wat zijn hun wensen en 
dromen, onder welke voorwaarden kunnen deze gerealiseerd worden in Wachtum. 

c. Contact leggen met uitwonende kinderen over de wens om terug te keren. 
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Bijlage 1 - Anders Wonen in Wachtum: Plan van Aanpak 
 

In de Dorpsvisie Wachtum 2025 staat onder het thema wonen dat starterswoningen ontbreken, dat 
er onvoldoende doorstroming is en dat er geen inzicht is in de woonbehoeften. 

Om inzicht te krijgen in de beweegredenen van voormalige, huidige en toekomstige inwoners van 
Wachtum om voor wonen in Wachtum te kiezen en onder welke voorwaarden, wil Dorpsbelangen 
Wachtum eo een woon-wensen onderzoek organiseren. 

Dit onderzoek kan de vereniging niet zelf uitvoeren. Daarom wordt de hulp ingeroepen van de Brede 
Overleg Kleine Dorpen (BOKD) Drenthe. Het hierna beschreven gezamenlijke plan van aanpak komt 
voort uit het overleg tussen Dorpsbelangen Wachtum en de BOKD. 

Projectgroep Anders Wonen in Wachtum 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen eo. stelt per 1 november 2017 een Projectgroep 
Anders Wonen in Wachtum in.  

Het doel van de projectgroep groep is het begeleiden van het proces van  

o vragenlijsten opstellen,  
o vrijwilligers uitkiezen en afspreken hoe deze bij het verkrijgen van gegevens kunnen worden 

ingezet,  
o de bespreking van de resultaten,  
o het informeren van de inwoners van Wachtum, en 
o op welke wijze de  resultaten van het onderzoek gebruikt kunnen worden om het 

huisvestingsbeleid van de gemeente of woningcorporatie Domesta te beïnvloeden. 

De projectgroep wordt ontbonden nadat een eindrapport over de uitkomsten van de enquête, 
inclusief de geadviseerde vervolgstappen is afgerond. 

Aanleiding 

De verwachting is dat in de komende jaren de bevolking van Wachtum zal ontgroenen en vergrijzen. 
Het laatste wordt niet gesteund door de statistieken van het CBS (over de laatste 10 jaar daalde het 
aantal 65+ van 18% naar 16%).3 De gemeente Coevorden is bezig een woonvisie 2020 te ontwikkelen, 
waarin mogelijk woningbouw in dorpskernen wordt overwogen. In de huidige woonvisie wordt 
nieuwbouw van woningen in Wachtum uitgesloten.4  

Voor de woningcorporatie zijn de veelal rietgedekte woningen niet interessant, omdat deze 
onderhouds- en verzekeringstechnisch een probleem vormen. Eventuele aankoop zal worden 
beoordeeld op maatschappelijk rendement.5  

Uit de Dorpsvisie van Wachtum komen enkele aspecten naar voren die nader aandacht behoeven: 

                                                           
3 Dorpsvisie Wachtum 2025 
4 overleg woonvisie gemeente, De Kiel, 2016 
5 email Herbert Bosch, Domesta, 2016 
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 Ouderen willen in Wachtum blijven wonen. Maar dat zal een beroep doen op 
zorgvoorzieningen die in Wachtum niet aanwezig zijn. Als ouderen niet willen verhuizen 
heeft dat consequenties voor mantel- en professionele zorg. Deels is naar verwachting de 
mantelzorg op te vangen met familie en vrijwilligers. Professionele zorg kan worden 
ingekocht of via verzekeringen/ gemeentelijke  voorzieningen worden geregeld. Een 
mogelijke oplossing zou kunnen zijn om één of meerdere boerderijen op te splitsen in 
kleinere zorgeenheden. Wonen en zorg moeten dus op elkaar worden afgestemd. 

 Jongeren vertrekken uit Wachtum vanwege scholing of werk. Zien zij dit als een definitief 
vertrek of zouden zij bij een verbeterd (lees betaalbaar) aanbod van woningen er voor kiezen 
om te forensen. Welke voorzieningen zijn hierbij doorslaggevend (wegverbindingen – 
verdubbeling N34-, openbaar vervoer, school). 

 In de afgelopen jaren zijn een aantal (jongere) inwoners uit Wachtum vertrokken. Zouden zij 
willen terugkeren en zo ja, onder welke voorwaarden. 

 

Plan van aanpak 

 Opzetten vragenlijsten en doelen van het onderzoek:  
o Bijeenkomst Projectgroep en BOKD op 13 november2017.  

 Uitwerken vragenlijsten:  
o BOKD maakt een opzet en krijgt per mail feedback van de Projectgroep. (15-30 

november 2017). 
 Uitzetten van de vragenlijsten:  

o Rondbrengen/ sturen per post 
o Persoonlijk ophalen door geselecteerde vrijwilligers. (1-15 december 2017)  

 Verwerken vragenlijsten: voor 15 januari (BOKD) 
 Bespreking (voor 1 februari 2018) 

o Resultaten en het vervolg hierop (gesprekken en verdieping)  
o Verdere stappen en de (ruimtelijke) kansen 

 Opheffen Projectgroep (1maart 2018) 
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Bijlage 2 - Samenstelling Projectgroep 
 

 

De Projectgroep Anders Wonen in Wachtum is per 5 november 2017 als volgt samengesteld: 

 Jochum van de Pal,  
 Rolienke Zwols,  
 Jolanda Vedder  
 Eppo Biekart 
 Jaap Veen 
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Bijlage 3 - Vragenlijsten  
Voor de Hoofdbewoner 

1. Persoonsgegevens  
               Wat is uw leeftijd? 

0 18-25 jaar 
0 26-45 jaar 
0 46-65 jaar 

              0     66 jaar en ouder 

Hoe is uw huishouden samengesteld? 
0 Alleenstaand 
0 Alleenstaand met kinderen 
0     Echtparen / partners met thuiswonende kinderen 
0 Echtparen / partners zonder (thuiswonende) kinderen 

            Heeft uw huishouden inwonende kinderen? Zo ja, welke leeftijd 
0 Leeftijd van 0 tot 18 jaar. Aantal ….…. 
0 Leeftijd 18 jaar en ouder. Aantal ….…. Wilt U hen vragen ieder een eigen vragenlijst in te 

vullen. Lijsten zijn bijgevoegd. (extra lijsten kunt U aanvragen bij j.veen10@hetnet.nl) 

Heeft u uitwonende kinderen? Zo ja, waar wonen ze en mogen wij contact met ze opnemen? 
(Naam/contactgegevens)……………………………………………………………………………………………………… 

2. Woonsituatie 
Wat is de woonsituatie? 
0 Vrijstaande woning 
0 Twee onder één kap 
0  Woonboerderij 
0      Woning met bedrijf 

            Is het koop- of huurwoning? 
0 Koopwoning 
0 Huurwoning 

3. Woongenot 

Hoe tevreden bent u over het wonen in Wachtum ?  Cijfer 1 t/m 10 
(omcirkel uw waardering) Een 10 = zeer tevreden en 1 = zeer ontevreden. 

1 –     2  –     3     –  4     –  5    –  6    –  7     –    8    –  9    –  10   
 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 
         Hoe belangrijk vindt u het om in Wachtum te kunnen blijven wonen? 

0 Niet belangrijk   0 Neutraal          0  Belangrijk 
0 Niet erg belangrijk        0  Erg belangrijk 
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4. Anders wonen  
Heeft u plannen/wensen voor verandering in uw huidige woonsituatie? 

0 Ja, ik heb plannen om te verhuizen  naar een andere plaats: 
A:  0   ander klein dorp,        0     groter dorp,        0 stad  

B:  0    binnen Drenthe            0   buiten Drenthe 

0 Ja, ik zou graag naar een andere woning in Wachtum willen verhuizen, te weten 
0 Kleinere woning 
0 Grotere woning 
0 Koopwoning 
0 Huurwoning  
0 Woning met zorg 

0     Ja, ik wil blijven wonen waar ik woon, maar dan zou ik graag mijn woonsituatie willen 
aanpassen  

0 Mijn huidige woning levensloopbestendig maken 
0 Mijn huidige woning opsplitsen 
0 Ik wil een kleinere onderhoudsvriendelijke tuin  
0 Ik wil wonen met (mantel)zorg op mijn erf 

0 Ja, ik zou graag met meerdere huishoudens gaan wonen op één adres 
0     Met zorgvoorzieningen 
0 Zonder zorgvoorzieningen 

0     Ja, ik zou mijn te grote woning wel willen delen met meerdere huishoudens of met mijn 
kinderen (generatie wonen) 

0 Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………. 

0     Nee,  ik ben tevreden met mijn huidige woonsituatie en heb geen plannen  
 

Beschikt Wachtum over de woning die u zoekt? 

0    Zo ja, waar………………………………………………………………………………………………. 
0    Zo nee, ziet u kansen om dit te realiseren en waar? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

De Projectgroep Wonen wil graag in gesprek met de bewoners over hun woonwensen. 
0 Ja, ik ga graag in gesprek 
0 Nee, laat dit maar aan mij voorbij gaan 

Naam  Dhr. / Mevr./ Fam.  
Adres  
E-mail adres  
Telefoon  

 
Dank voor uw medewerking, 
De Projectgroep Wonen 
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Vragenlijst nieuwe woningzoekenden 
 
Voor degenen die nog geen woning in Wachtum hebben maar er wel naar uitzien. 
 
             Wat is uw leeftijd: ……………jaar 
 

Wat is uw huidige woonsituatie 
0 Woon bij ouders 
0 Woon bij familie 
0 Anders……… 

 
             Zoekt u een koop- of huurwoning? 

0 Huur 
0 Koop 

 
            Voor koopwoning: binnen welk budget zoekt u een woning? 

0 Minder dan € 150.000 
0 Meer dan € 150.000  

 
            In geval van huur; voor welk huurbedrag zoekt u een woning? 

0 Minder dan 700 Euro (Huurtoeslag) 
0     Meer dan 700 Euro 

 
           Wat is het type huisvesting dat u zoekt? 

0 Vrijstaande woning 
0 Twee onder één kap woning  
0 Bouwkavel, om zelf te bouwen 
0     Appartement in boerderij (meerdere huishoudens op een adres) 

 
 Binnen hoeveel tijd wenst u in Wachtum te wonen? 
0 Binnen een jaar 
0 Binnen twee jaar 
0 Binnen 3-5 jaar 

 
 De Projectgroep Wonen wil graag in gesprek met de bewoners over hun woonwensen. 

0 Ja, ik ga graag in gesprek 
0 Nee, laat dit maar aan mij voorbij gaan 

 
Naam  Dhr. / Mevr.  
Adres  
E-mail adres  
Telefoon  

Dank voor uw medewerking, 
De Projectgroep Wonen 
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Bijlage 4 - Verhuisbewegingen in een dorp in Friesland die tot stand 
kwamen door woonwensen van inwoners bij elkaar te brengen. 
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Bijlage 5 – Opmerkingen over tevredenheid met Wonen in Wachtum 
 

Hoe tevreden bent u 
over het wonen in 
Wachtum?  

Toelichting op de waardering 

Zeer ontevreden 

De meest basale voorzieningen ontbreken. We krijgen geen aansluiting 
en voelen ons erg eenzaam. Het is eigenlijk irreëel om te denken dat je 
hier "oud" kunt worden: geen ov, geen arts, geen tandarts, geen 
supermarkt etc. Wat betekent: BOKD op de site niet gevonden waar de 
4 letters voor staan. 

Ontevreden   
Neutraal Wachtum is Wachtum niet meer zoals vroeger, jammer 
Neutraal   

Neutraal   
Neutraal Weinig winkels (bakker beperkt) 

Neutraal 
vind het verkeersgedrag in Wachtum niet netjes! Wachtumers moeten 
zich aanpassen zonder snelheidsremmers 

    
Tevreden   

Tevreden 
+ ruimte, goedkoop wonen, veilig & kleinschalig - voorzieningen zijnde 
supermarkt, restaurant 

Tevreden 
Wonen=prima helaas geeft de gemeente geen/weinig prioriteit aan 
kleine dorpen 

Tevreden 
Tegenvaller is dat velen te hard rijden en het een zeer drukke weg is, en 
grote zorg voor de schoolkinderen 

Tevreden Scheiding oud Wachtumers/nieuwkomers 
Tevreden   

Tevreden 
Maar de boerderij staat te koop, ………. wil naar Oosterhesselen, daar 
wonen haar kinderen 

Tevreden 
Prima bereikbaarheid grotere plaatsen ontsluiting via A 37 en N34 
Zaken als verlichting etc. kunnen beter 

Tevreden   
Tevreden   

Tevreden 
Jongeren krijgen hier geen kans om te wonen wat ten koste gaat van de 
school 

Tevreden   
Tevreden Mooi uitzicht, vrij wonen, ruimte 
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden De belangrijkste voorzieningen binnen 5 km bereikbaar 
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden we hebben een heerlijk huis, ik mis af en toe wat cultuur 
Tevreden Leuk sociaal dorp, veel ruimte maar beetje veel omliggende wegen 
Tevreden Er is weinig te doen voor mijn leeftijd 
Tevreden   

Tevreden 
Mw Velting is afhankelijk van anderen als ze ergens naar toe wil gaan. 
Weinig leeftijdgenoten in de buurt 
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Hoe tevreden bent u 
over het wonen in 
Wachtum?  

Toelichting op de waardering 

Tevreden   

Tevreden 
Prima, er is altijd wel wat dat niet bevalt, maar vaak lossen we dat wel 
op 

Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden Wordt een 10 als de buren op no. 5 het huis opknappen 
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   

Tevreden 

Fijn dorp, goed bereikbaar, waar je jezelf kunt zijn en waar men 
vriendelijk met elkaar omgaat. Toenemend vrachtverkeer is een zorg. 
Ook digitale ontsluiting (glasvezel) verdient aandacht. Is ook belangrijk 
voor ouderen om bijv. zorg op afstand mogelijk te maken. 

Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden Iets meer (betere) verbindingen qua ov zou fijn zijn  
Tevreden Het is een fijn dorp om te wonen 
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden ruimte vind ik heerlijk 
Tevreden   
Tevreden geen 
Tevreden   
Tevreden goede plek om te wonen, maar we kunnen niet in de toekomst kijken 
Tevreden   
Tevreden   
Tevreden Er zijn natuurlijk altijd verbeter punten 
Tevreden Tevreden. Met het genot nog mobiel te zijn. 

Tevreden 
mooi dorp, goede ontsluitingswegen N34/ A37 .winkel voorzieningen op 
acceptabele afstand. 

Tevreden open/vriendelijk dorp, heerlijk rustig 

Tevreden 
Mooi dorp met leuke school, rijk verenigingsleven maar voor heel 
andere dingen aangewezen op andere dorpen/steden.  

Tevreden Dorp waar veel wordt ondernomen, met school en dorpshuis.  
    
Zeer tevreden ik voel me veilig in het dorp, er is sociale controle. 
Zeer tevreden verhuis naar de kinderen toe, boerderij wordt te groot 
Zeer tevreden Leuke vriendengroep, voldoende faciliteiten 
Zeer tevreden   
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Hoe tevreden bent u 
over het wonen in 
Wachtum?  

Toelichting op de waardering 

Zeer tevreden 
Het is een gezellig klein dorp met vriendelijke mensen en mooie 
woningen 

Zeer tevreden Geboren, gewerkt en altijd gewoond 
Zeer tevreden We zouden nergens anders willen wonen 
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden Wil hier graag blijven wonen 
Zeer tevreden   

Zeer tevreden 
Geboren en getogen in Wachtum en wonen hier nog steeds met veel 
plezier 

Zeer tevreden   
Zeer tevreden Zeer rustig, wonen lekker vertrouwd voor de kinderen 
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   

Zeer tevreden 

Rustig maar ook levendig dorp. Gezellig mensen die er wonen. 
Wachtum lekker centraal naar de snelweg toe. Ook Coevorden binnen 
korte afstand bereikbaar. 

Zeer tevreden   

Zeer tevreden 
momenteel erg tevreden, wellicht op termijn nog eens verhuizen ivm 
grootte woning 

Zeer tevreden 
3c: Afhankelijk van de situatie wat zijn de mogelijkheden om in 
Wachtum te blijven wonen 

Zeer tevreden Rustig, contact met elkaar/Saamhorigheid 
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden Fantastische omgeving, geweldig dorp 
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden Super tevreden. Zijn natuurlijk altijd kleine verbeteringen 
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden Dit is precies wat ik wil 
Zeer tevreden Rust, ruimte en vriendelijke mensen 
Zeer tevreden wil graag zolang als mogelijk is in Wachtum blijven wonen 
Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden Geboren en getogen.  Kan niet beter. 
Zeer tevreden We wonen op een heerlijk rustige plek en toch dichtbij het dorp. 

Zeer tevreden 
het wonen is goed in Wachtum, mar wij kijken naar de ontwikkelingen 
voor ons veehouderijbedrijf 

Zeer tevreden   
Zeer tevreden  
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Hoe tevreden bent u 
over het wonen in 
Wachtum?  

Toelichting op de waardering 

Zeer tevreden   
Zeer tevreden   
Zeer tevreden Gemoedelijk dorp 
Zeer tevreden Fijne plek. 
Zeer tevreden   
Zeer tevreden We wonen er nog maar net 

Zeer tevreden 
Wachtum is een dorp waar de inwoners elkaar helpen waar nodig en ze 
nemen nieuwkomers op 

 


