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8 punten voor Ransdaal

1. De nieuwe winkel
De winkel is belangrijk voor de zelfredzaamheid en gezelligheid in het dorp.
Hier ontmoeten mensen elkaar overdag en kan iedereen terecht voor zijn
dagelijkse boodschappen. Een echte verswinkel met een lekker kopje koffie.
2. Behoud van de school op lange termijn
Er moet geïnvesteerd worden bouwkundig in de school om de school voor de
langere termijn te behouden. De school heeft 104 leerlingen en barst uit haar
voegen. Rond de school wordt de dorpsgemeenschap gevormd: hier leer je
elkaar kennen en zaken samendoen. De basis voor later.
3. Het voetbalveld en de accommodatie blijft voor het dorp
Met het dorp een nieuwe invulling ontwikkelen bv. Als evenementen terrein
voor verenigingen, natuurspeelplaats voor kinderen, trapveldje,
zonnepanelen veld etc.
4. Wonen voor 75 + in het dorp: kleiner, gelijkvloers, dichtbij zorg
In Klimmen en in Voerendaal wordt nieuwbouw gepleegd voor doorstroom
van ouderen uit grotere woningen: Ransdaal heeft maar 8 geschikte
woningen voor de ouderen die hier willen blijven wonen. Dat is te weinig!
5. Wonen voor starters 20 + betaalbaar, huur voor alleenstaanden
Er zijn te weinig betaalbare, aantrekkelijke, kleinere huurwoningen voor
jongeren die vaak alleenstaand zijn. De Carre boerderijen staan voor een
groot deel leeg. Hoe kan deze ruimte gebruikt worden?
6. Natuurbeheer in en rond Ransdaal kan beter
In het dorp zelf zijn kleurrijke bermen welkom. Er moet gehandhaafd worden
op parkeren. Na de aanpassing van de Ransdalerstraat zijn de zijstraten aan
de beurt: een trottoir langs de dr. Huntjensstraaat richting station is wenselijk
en ook het plantsoen kan een opknapbeurt gebruiken. In het buitengebied
moet veel zorgvuldiger gekapt worden en moeten landschapselementen
blijven. Handhaving op het dumpen van afval.
7. De kerk
We maken ons zorgen over de kerk. De kerkgang loopt terug en we vragen
ons af of de kerk als gebouw ook bruikbaar is voor andere dan RK diensten.
Hierover willen we meedenken.
8. Wouves
We zijn heel blij met het Wouves, ons gemeenschapshuis dat goed draait
dankzij veel vrijwilligers en een goede bezetting. Dat moet zo blijven en wij
blijven alert erop dat het Wouves van en voor ons allemaal is.
Coöperatie Ransdaal voor elkaar: www.ransdaal.com

Inleiding
In 2016 zien bewoners van Ransdaal dat een aantal vitale
voorzieningen dreigen te verdwijnen: de winkel en de basisschool. Dit is reden om actie te voeren voor behoud van
de school en de winkel. Een groep bewoners slaagt erin het
voortbestaan van de basisschool voor tien jaar veilig te stellen. In 2017 is een dorpscoöperatie opgericht: Ransdaal Voor
Elkaar om een dorpssuper te kunnen openen. Al bij de eerste
besprekingen is duidelijk dat de betrokken inwoners willen
bouwen aan een kleine supermarkt maar dat zij ook aandacht
willen voor andere aspecten om het dorp sterk en toekomstbestendig te houden.
Met het oog op de toekomst kwam ook de bestemming van
de vele, vaak grote carréboerderijen in het dorp op de agenda
van de coöperatie. Begin 2018 werd dit onder het kopje ‘Wonen’ een van de ‘8 punten voor Ransdaal’. Die punten werden
ook voorgelegd aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Voerendaal tijdens een levendige bijeenkomst in het dorp. De coöperatie ging met een projectgroep
in de loop van 2018 van start met steun van IBA Bewoners
maken Parkstad.
Het belangrijkste voor de projectgroep was het gesprek aangaan met de inwoners: wat is er nodig om in Ransdaal te kunnen (blijven) wonen, of als dat niet haalbaar is om je woning
verkoopbaar te houden/maken? Ook de gemeente hechtte
waarde aan de uitkomst van dat gesprek.
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Ransdaal onder de pannen: het project
De projectgroep
De projectgroep is eind 2018 samengesteld uit leden van de
coöperatie Ransdaal Voor Elkaar. Gekeken is wie er in de
ledenraad affiniteit heeft met het thema wonen. Ook werd
gekeken hoe andere belangrijke groeperingen in Ransdaal
betrokken konden worden. Verder is geprobeerd variatie in
leeftijd in de projectgroep te hebben. Dit is de projectgroep:
■ Paul Smeets (50), betrokken inwoner met intensieve
(mantel)zorg, kennis van zorg en WMO
■ Hein de Vos (67), lid van de Vereniging 55 plus Ransdaal,
lid politieke partij AGB Voerendaal
■ Gaby Vanhommerig (41), architect,
lid van de ledenraad van de coöperatie
■ Karin Dormans (62), communicatieadviseur, bestuurslid
coöperatie

De vraagstelling
Om te anticiperen op eventuele leegstand in het dorp én tegemoet te komen aan de behoefte van jongeren en ouderen om
in de toekomst prettig te kunnen wonen in Ransdaal in combinatie met ‘zorg voor elkaar’, is het nodig om met elkaar na
te gaan welke woonbehoefte er in de toekomst zal ontstaan.
4

De kaders

Ransdaal ontwikkelt zich
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Ransdaal is een boerendorp bestaande uit boerderijen aan
een lange straat: een waterafvoer in het Limburgse heuvelland
van 1 kilometer met een behoorlijk hoogteverschil. De eerste
bebouwing is van ver voor onze tijd; de oudste gebouwen die
we nu nog aan de Ransdalerstraat zien, zijn carréboerderijen
uit de 18e en 19e eeuw. In 1913 werd er een station geopend
langs de spoorlijn en in 1932 werd aan de Ransdalerstraat een
kerk gebouwd. In lintbebouwing regen de boerderijen en huizen zich aaneen langs de Ransdalerstraat en de Kampstraat.

Je kunt denken over de
toekomst, als je de kaders kent
De eerste grote geplande uitbreiding van meerdere sociale woningen waren de Dr. Huntjensstraat, in de volksmond
‘d’r nuuje weag’ ( gemeente Klimmen), en de St. Gillisstraat
1956, (gemeente Wijlre). Daarna volgde sociale woningbouw
met kleine groepen woningen: Pastoor Laevenstraat, Rootveldstraat, Spoorstraat, Ranzaerstraat, Leo Dohmenplein en
Hubert Houbenstraat volgden in de jaren 1980. Spaanshof en
omgeving met sociale woningbouw in combinatie met vrije
sector woningen ontstond in de jaren 1990. Hier zijn de eerste en enige seniorenwoningen gebouwd. Het Esperantoplein

werd begin deze eeuw door projectontwikkeling gerealiseerd.
Groepjes identieke woningen zijn grotendeels door sociale
woningbouw gerealiseerd en een deel van deze woningen zijn
later in particulier bezit gekomen.
Daarnaast zijn op die plekken in ons straatbeeld waar nog een
vrije doorkijk was steeds huizen in eigen beheer gebouwd.
Daardoor is er tegenwoordig haast geen wei of groen meer te
zien. In 2019 heeft Ransdaal 920 inwoners verdeeld over 401
woningen met 422 adressen, waarvan 83 % in particulier bezit.

Hoe verging het de boerderijen?
Toen wij in 1963 naar de lagere school gingen,
gebouwd in 1956, liepen we langs 38 boerderijen,
4 winkels, 2 cafés en verschillende ondernemingen: loonwerkers, een vrachtbedrijf, een schoenmaker, etc.
Nu zijn er nog maar twee of drie bedrijven waar
dieren centraal staan. er is nog één boer die koeien melkt. Veel van de boerderijen zijn verbouwd
tot woonhuis of meerdere woningen rond de
binnenplaats. Ook zijn er boerderijen ingevuld met
andere bedrijfsactiviteiten, zoals toerisme. Het
opsplitsen van boerderijen gebeurde om woningen voor kinderen of ouders te realiseren. Ook zijn
boerderijen opgedeeld bij bedrijfsbeëindiging en
vererving of bij verkoop en vestiging van nieuwe
bewoners.
Boerderijen zijn door de eeuwen heen bewezen
ﬂexibele gebouwen voor huisvesting van mensen
en bedrijven.
6

Vanwege het beleid m.b.t. volkshuisvesting is
sinds 2010 het opsplitsen van woningen en het
toevoegen van adressen gebonden aan allerlei
voorwaarden.
Eveneens een belangrijke ontwikkeling is dat de
verzorgingsstaat en de voorzieningen (uitkeringen, sociale voorzieningen, belastingen) daarin
steeds meer geïndividualiseerd worden. Door
digitalisering van persoonsgegevens is administratie en koppeling van gegevens eenvoudiger.
Voor de werking van dit systeem is het echter
essentieel dat mensen een eigen adres hebben.
Het is daardoor niet meer mogelijk om een woning
te delen met een volwassen inwonend familielid.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg gaat over de transformatie van de totale woningbehoefte op basis van het aantal
huishoudens, rekening houdend met de huidige woningvoorraad en de leegstand. De transformatieopgave is geen
afdwingbaar getal in de vorm van een bouw- of sloopopgave,
maar wel koersbepalend voor de omvang van de woningvoorraad. Dit betekent, dat ontwikkelingen altijd worden getoetst
aan de transformatieopgave, zodat elke gemeente kan worden
aangesproken op de manier waarop wordt omgegaan met
die opgave en nieuwbouw kwalitatief niet meer concurreert
met de bestaande woningvoorraad. Uitgangspunt is hierbij,
dat toevoeging van woningen moet leiden tot vernieuwing
en niet tot ‘meer van hetzelfde’, waardoor een balans ontstaat
tussen vraag en aanbod.
In de woonmilieukaart Zuid-Limburg worden drie woonsferen onderscheiden: stedelijk (Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen), suburbaan (delen van de stedelijke gebieden en
grotere kernen) en landelijk (buitengebied en kleine kernen).
In de landelijke gebieden spelen vergrijzing en ontgroening,
wegtrekken van voorzieningen en bereikbaarheid een grote
rol. Ruimtelijk wordt gekozen voor ‘gestructureerde concentratie’: concentratie van ontwikkelingen binnen de centra en
de centrumkernen. Hierdoor kan de voorzieningenstructuur
beter in stand worden gehouden, in combinatie met het concentreren van voorzieningen en andere ontwikkelingen in
de grote kernen. Hier hebben ook kleinere kernen zonder
eigen voorzieningen baat bij, aangezien er binnen een redelijke straal ruim voldoende voorzieningen overeind kunnen
blijven. Uitbreidingslocaties zijn schadelijk voor steden en
dorpen om diezelfde reden.
De opgave zal de komende jaren het grootst zijn in de bestaande particuliere woningvoorraad. Kwantitatief is het aanbod structureel hoger dan de vraag, na 2020 is dit nog meer
het geval gezien de demografische ontwikkeling. Bovendien
is in de sociale woningvoorraad de laatste jaren veelvuldig gesloopt en is de bodem bereikt, tegen de achtergrond van een
stijgende vraag naar goedkope huurwoningen. Bij nietsdoen
liggen leegstand, financiële problemen bij huishoudens en
stagnatie op de woningmarkt voor de hand, waardoor ook de
afzet van nieuwbouw, die nodig is voor de transformatie van
de woningmarkt, in gevaar komt, en sociaal-maatschappelijke problemen ontstaan. Alleen door in te grijpen in de (particuliere) woningvoorraad is (gedeeltelijk) waardebehoud of in
ieder geval een ‘zachte landing’ van woningprijzen mogelijk.

Daarnaast is er een kwalitatieve mismatch. Een deel van de
particuliere woningen is verouderd of staat op de ‘verkeerde’
plek, waar corporatiebezit de laatste jaren steeds meer is aangepast aan de hedendaagse tijd. Vernieuwen, verduurzamen,
betaalbaar houden en levensloopbestendig maken zijn noodzakelijk om de waarde van deze woningen vast te houden.
Primaire probleemeigenaar is de eigenaar-bewoner zelf, maar
gezien de maatschappelijke, economische en ruimtelijke effecten en de complexiteit van de problematiek hebben ook
partijen als overheden, banken, ontwikkelaars en makelaars
belang bij een oplossing.

Conclusies voor Ransdaal:
■

Het is hier landelijk, dorps wonen

■

De vergrijzing is bovengemiddeld

■

De grootste opgave in de transformatie ligt de
komende jaren bij de bestaande particuliere
woningvoorraad. Hier is het aanbod hoger
dan de vraag. Het is bovendien nodig deze
woningen te vernieuwen, te verduurzamen,
betaalbaar te houden en levensloopbestendig
te maken

■

De ruimtelijke focus ligt op de centra en
kernen. Het is de bedoeling dat kernen worden
versterkt, onbenutte bouwmogelijkheden
zouden geschrapt moeten worden

■

Herinvulling (met zorg) van waardevol bestaand
vastgoed (bijv. monumenten) zou geprioriteerd
kunnen worden

■

Voor kwalitatief goede woningbouwinitiatieven is
een uniforme wijze van afwegen beschreven

■

Het is belangrijk dat er voldoende
zorggeschikte woningen en betaalbare
huurwoningen komen
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Woningbehoefte-onderzoek Voerendaal
Eind 2018 heeft de gemeente Voerendaal een grootschalig onderzoek gehouden naar de woningbehoefte van de inwoners.
Hoewel in Ransdaal 108 van de 422 adressen reageerden, zijn
er op getalsmatige basis geen conclusies te trekken uit deze
respons. De coöperatie Ransdaal Voor Elkaar heeft vooraf
wel input geleverd voor het onderzoek en heeft overleg gehad met de gemeente Voerendaal. Ook heeft de coöperatie op
verschillende manieren bij bewoners aandacht gevraagd voor
het onderzoek.

Demografische gegevens
Demograﬁe Gemeente Voerendaal - Ransdaal
Jaar
Totale bevolking

2016

2020

2025

2030

930

910

870

830

99

98

96

175

160

145

97

89

81

110

125

130

113

123

140

Index 2016=100

Jeugd 0-19 jaar

180

Index 2016=100

75 jaar en ouder

90

Index 2016=100

85 jaar en ouder

15

Index 2016=100

Conclusies voor de gemeente Voerendaal:
■

Starters ( tot 35 jaar) hebben een voorkeur voor
een koopwoning met tuin (twee-onder-een-kap
of vrijstaand) tot ongeveer €300.000

20

30

35

122

123

142

Aandeel jeugd tov bevolking

19%

19%

18%

17%

Aandeel 75+ tov bevolking

10%

12%

14%

16%

Aandeel 85+ tov bevolking

2%

2%

3%

4%

Bron: Etil

Demografi
gegevensen 88% van de
■ 61% vansche
de middengroep
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65-plussers heeft een voorkeur voor een
levensloopbestendige woning, sociale huur,
De bevolking
van Ransdaal
middenhuur
of koopkrimpt tot 2030 met 4%. In Voerendaal als geheel is de krimp 8%.
Naast
een vergrijzende
bevolking is een
andervan
belangrijk ken■ 66%
van de middengroep
en 60%
merk de
dat 65-plussers
50 % van de bewoners
is en 50die
% gescheiheeft eengehuwd
koopwoning
den, verweduwd
betaalbaarofisongehuwd.
voor starters. Een deel van de
Het aantal
alleenstaanden
en alleenwonenden,
veelal ouderen
middengroep
wil een
voor starters betaalbare
bovenkoopwoning
75 jaar, neemtgraag
toe. verruilen voor een duurdere
koopwoning

Behoefte aan woningen in Ransdaal op basis van verwachte
ontwikkeling aantal huishoudens:

Gemeente Voerendaal wil de doorstroming
op de woningmarkt op gang brengen door
levensloopbestendige woningen te bouwen in
uit allede
cijfers.nl
kernen, dichtbij voorzieningen en openbaar
vervoer.

2018: 405 woningen
2022: 400 woningen ( - 1%)
2024: 395 woningen (-2,5%)
2025: 390 woningen (-3,7%)
2028: 385 woningen (-5%)

■

De bevolking van Ransdaal krimpt tot 2030 met 4%. In Voerendaal als geheel is de krimp 8%. Naast een vergrijzende
bevolking is een ander belangrijk kenmerk dat 50 % van de
bewoners gehuwd is en 50 % gescheiden, verweduwd of ongehuwd. Het aantal alleenstaanden en alleenwonenden, veelal
ouderen boven 75 jaar, neemt toe.

Kenmerken van de 401 woningen in buurt Ransdaal in 2018
Eigendom

Bewoning
Onbekend 0%

Onbewoond 3%

Huur overig 8%

Bewoond 97%

Huur coöperatie 9%
Koop 83%

Type Woning

Bouwjaar
Meergezins 4%

vanaf 2000 5%

Eensgezins 96%

voor 2000 95%

Projectaanpak Ransdaal onder de pannen
In september 2018 legde de coöperatie Ransdaal Voor Elkaar
een projectvoorstel voor bij IBA Bewoners maken Parkstad.
Daarin wordt de behoefte als volgt omschreven:
‘Om te anticiperen op leegstand en tegemoet te komen aan de
behoefte van jongeren en ouderen om in Ransdaal prettig te
wonen in combinatie met ‘zorg voor elkaar’, is actie noodzakelijk maar niet urgent. Dit projectvoorstel bevat een aanpak om
uiteindelijk een aanpak te ontwikkelen, waarbij mogelijkheden
ontstaan om in de toekomstige woonbehoefte te voorzien. Het
realiseren van een project neemt immers flink wat jaren in beslag.’
Als aanpak werd het volgende voorgesteld:
Fase 1: onderzoek
Om mogelijkheden in kaart te krijgen, is onderzoek nodig:
Welk aanbod is er?
Kwantitatief:
• informatie toegezegd door gemeente Voerendaal
• vraag moet gesteld worden aan eigenaren van carréboerderijen/grote woningen en hun erfgenamen
(kinderen): wat wordt de toekomst van het pand?
Kwalitatief:
• inventarisatie van de mogelijkheden van de panden

Welke behoefte is er?
Kwantitatief:
• vraag moet gesteld worden aan starters en eindigers
op de woningmarkt
Kwalitatief:
• inventarisatie van de woon- en voorzieningenbehoefte van starters en eindigers en andere inwoners
Omdat gemeente Voerendaal een woningbehoefte onderzoek
uitvoerde, heeft de Projectgroep zich gericht op de kwalitatieve vragen.
Resultaten en een vooruitblik op fase 2
De uitkomsten van deze eerste fase zijn:
■ Inzicht in vraag en aanbod
■ Kennis van de stappen die genomen moeten worden om
tot realisatie te komen van een eerste project
■ Contouren van een projectplan voor de realisatiefase,
waarbij ook gemeente en woningcorporatie en evt.
projectontwikkelaars betrokken zullen worden

Planning bij de start van het project
Het is de bedoeling om in oktober een gespreksleider te engageren en de projectgroep samen te stellen. Eind oktober starten de gesprekken die in januari afgerond worden. In februari
2019 ligt er een voorstel voor fase 2 van het project.
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Projectuitvoering
De projectgroep besloot in gesprek te gaan met de inwoners.
Dit zou gebeuren in twee groepen: de 50-plussers en de mensen onder de 50. In verband met de feestdagen en Carnaval
werden die bijeenkomsten gepland op 13 en 14 februari.

De bijeenkomsten werden in de vorm van een zgn. Worldcafé gehouden aan de hand van drie vragen. Terugkoppeling
gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de cooperatie.

Er werd een uitnodigingsflyer gemaakt die in het hele dorp
werd verspreid. Verder werd er in een bijeenkomst van de
Vereniging 50-plus speciale aandacht besteed aan de bijeenkomsten.

De projectgroep vergaderde 8 keer om e.e.a. voor te bereiden
en uit te werken.
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Bij de bijeenkomst voor ouderen waren 28 deelnemers, bij die
voor de jongeren 10 deelnemers. Ook Woningstichting Voerendaal en gemeente Voerendaal namen deel.
Worldcafé 1: We hebben het gehad over de ideale wooncarrière: je begint in een woning van je ouder(s), je gaat op jezelf
wonen (appartementje/kamer), je deelt een woning/steeds
grotere woning met een partner en eventueel kinderen, je wil
kleiner wonen, je wil kleiner wonen met zorg.
Startvraag: Ken je voorbeelden van mensen waar het zo is gelopen? Wat vond je ervan, wat zag je?
Vervolgvraag: Hoe heb je zelf tot nu toe gezorgd voor je wooncarrière. Hoe heb je je wooncarrière tot nu toe gerealiseerd?
Tweede vervolgvraag: Wat is er nodig zodat de ideeën die je
hebt over je wooncarrière in de toekomst werkelijkheid kunnen worden?
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Worldcafé 3: Een woning kan prima zijn maar dan is het misschien nog niet voldoende om goed te kunnen wonen.
Startvraag: Wat is er behalve een fijne, passende woning nog
meer nodig om goed te kunnen wonen?
Vervolgvraag: Wat vinden we het belangrijkste om te regelen
en waar hangt dat van af?
Tweede vervolgvraag: Hoe kunnen we bereiken dat de voorzieningen en de woonomgeving nog beter worden?

Conclusies uit onderzoek
Er is een mismatch tussen wat er nodig is en wat er nu is

Wensen t.a.v. de woonomgeving

■

Er zijn te veel woningen in eigendom die tussen 1960 en

■

■

Het beleid is gericht op woningaanpassingen maar ook

■

Het verdienmodel van de eigen woning gaat op den

■
■

Nodig: levensloopbestendige, verduurzaamde woningen
1990 gebouwd zijn en dus verouderd
op alternatieve woonvormen
duur verdwijnen

Conclusies van de inwoners bij de worldcafés
■
■

■
■
■
■
■
■

De doorstroming stagneert

Sociale huur: veel regelgeving en een duidelijke

inkomensgrens maken het ontoegankelijk voor veel

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aandacht voor groen (liefst een eigen kleine tuin)
Tuinonderhoud en klusteam

Vrijwilligers voor diverse activiteiten
Winkel

OV (trein/buurtbus)

School (ook tbv aanwas verenigingen, behoud tradities)
‘t Wouves

Behoud van tradities
Sociale veiligheid

Maaltijdvoorziening

Verenigingen en activiteiten

starters

Om prettig te blijven wonen

Koopwoning is favoriet: liever aanpassen dan verhuizen

Ouderen:

Sociale huur: ouderen kiezen voor koop

Koopaanbod in Ransdaal vaak te duur voor jongeren
Weinig levensloopbestendige woningen in Ransdaal
Bijbouwen/woningen splitsen kan nu niet meer
Noodzaak om woning te verduurzamen

Wensen t.a.v. de eigen woning

■
■
■

Sociale omgeving - leuke buren
Iemand om op terug te vallen

Aanspreekpunt voor zorg (wijkverpleegkundige?)

■

Mogelijkheden tot woningaanpassing (drempels/

■

Ondersteuning bij eventuele verhuizing

inloopdouche)

■

Als je net op jezelf gaat wonen: liever huren, geeft

En verder:

■

Ouderen: liever de juiste woning kopen dan huren

■

Meergeneratiehuis met eventuele combinatie huren/

Privacy

■

Veiligheid

■
■
■
■
■

vrijheid

Drempelloos en gelijkvloers

Tuin: klein, geen tuin of tuinonderhoud uitbesteed
Zorgboerderij dichtbij

■

kopen

Domotica

Verduurzaming

Samengevat:
Het huidige woningbestand in Ransdaal bestaat voor een

op den duur meer waard wordt. Het is te verwachten dat dit

Ook zijn er relatief veel grote woningen en carré-boerderijen.

het overschot op de woningmarkt?

deel uit woningen die tussen 1960 en 1990 zijn gebouwd.

Wat betreft levensloopbestendigheid en duurzaamheid is er
een forse slag nodig om deze woningen aan te passen aan

de behoefte van de toekomst. De wens van inwoners om met
name te mikken op kopen in plaats van huren wordt waar-

schijnlijk ingegeven door de gedachte dat een koopwoning

verdienmodel binnen afzienbare tijd gaat veranderen, gezien
Het feit dat de inwoners nieuwsgierig zijn naar alternatieven

voor de huidige woonvormen en behoefte hebben aan kennis
over de systemen rond zorg, biedt aanknopingspunten voor
het vervolg van het project Ransdaal onder de pannen.
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Vervolgstappen voor Ransdaal 2e fase
■
■
■
■
■
■

Kwantitatief onderzoek naar woningbestand in Ransdaal
Informatie verspreiden over verduurzamen van
woningen en over het zorgsysteem
Tuinonderhoud en klusteam (vrijwillig of betaald?)
Behouden buurtbus. ‘t Wouves, school,
maaltijdvoorziening, verenigingen en tradities
Activiteiten (gezond bewegen, volkstuin e.d.)
Mogelijkheden voor veranderend woningbestand onder
de aandacht brengen (er is meer mogelijk dan vaak wordt
gedacht).

Verdere activiteiten 2018-2019
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2018:
■ filmpje IBA bewoners maken Parkstad, diverse
overleggen
■ Input onderzoek woningbehoefte-onderzoek gemeente
Voerendaal
■ Overleg met een groep die op zoek is naar een pand in
Ransdaal voor meergezinsbewoning
■ Overleg met particuliere initiatiefnemers van buiten de
gemeente om ervaringen uit te wisselen
■ Parallel aan het project startte een inwoner een
onderzoek om onder de vlag van zijn werkgever een
dagbesteding voor verstandelijk beperkte mensen te
starten in de voormalige voetbalkantine. Ook hierover
werd overleg gevoerd met IBA bewoners maken
Parkstad.
2019:
■ Bezoek alternatieve woonvormen: excursie door Schunck
naar Brussel
■ Informele gesprekken met inwoners over toekomst
van hun woning en hun plannen ten aanzien van de
wooncarrière
■ Overleg met wethouder Thomas n.a.v. woningbehoefteonderzoek
■ Bezoek expositie alternatieve woonvormen Schunck en
C-mine
■ Contact met gemeente Voerendaal over klusteam
■ Contact met gemeente Voerendaal over WMO en andere
zorgsystemen.

Conclusies en leerpunten
Met dit project wilden we van praten naar uitvoering, actie, doen. Het is om verschillende redenen niet gelukt
een concreet fysiek woonproject te initiëren. Het project Ransdaal onder de pannen heeft echter wel veel
opgeleverd:

1. Het thema wonen met daarbij duurzaamheid, levensloopbestendigheid is op de agenda gezet bij
inwoners.
2. Daar ligt bij uitstek ook de rol van de dorpscoöperatie Ransdaal Voor Elkaar: informeren, sensibiliseren, bijeen brengen van bewoners en partijen,
projecten van inwoners die actief worden, ondersteunen bijvoorbeeld door contact met professionals van gemeente, Woningstichting Voerendaal
en andere instanties.
3. Voor de verwezenlijking van een transitie of een
innovatief woonconcept zijn verschillende zaken
nodig: een bouwlocatie of bestaand pand, geld en
mensen of instanties die zo’n project (voor zichzelf) willen uitvoeren. Gebleken is dat de coöperatie uitsluitend het thema kan agenderen, informatie kan geven en kan sensibiliseren. Zodra er door
een coöperatie gesproken wordt over concrete
locaties of panden, wordt een persoonlijke grens
van woningeigenaren overschreden. Als eigenaren zelf nog in een initiatieffase voor een woningwijziging zitten, of alleen nog denken en dromen
hierover, blijkt het niet mogelijk dit te delen met
anderen. De onzekerheid over de realisatie is te
groot, men weet nog niet hoe iets zich zal ontwikkelen en daarom houdt men in die fase zaken liever in besloten kring. Daarom is zelfs een inventarisatie van voor transitie geschikte gebouwen
voor een dorpscoöperatie niet mogelijk gebleken.

4. De transitie van het woningbestand is hoofdzakelijk afhankelijk van initiatieven van eigenaren.
Door de Structuurvisie Wonen en de afspraken in
Zuid-Limburg zijn er uitsluitend projecten mogelijk
met 24-uurs zorg of met bijzondere innovatieve
kenmerken op energiegebied of qua woonvorm.
Deze zouden dan bij voorkeur nog gerealiseerd
moeten worden in een monumentaal pand. De
complexiteit die veroorzaakt wordt door deze kaders zijn bijna niet te hanteren voor individuele
eigenaren en kleine projecten. Dit is een sterke
belemmering. Zo kunnen alleen professionele
initiatiefnemers - projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en zorginstellingen - aan de
slag. Dit leidt tot een grootschaligheid (10-24
plaatsen voor zorg bv.) die niet past in het kleine
dorp.
5. Op sociaal gebied zijn er wel initiatieven te nemen
door betrokken stakeholders, waaronder de
Gemeente - bijvoorbeeld in het kader van WMO -,
verenigingen en woningstichting. Mogelijk dat het
thema positieve gezondheid aanknopingspunten
gaat bieden voor toekomstige projecten gericht
op de sociale aspecten die samenhangen met
wonen. De coöperatie Ransdaal Voor Elkaar
ziet haar rol dan vooral in het informeren, op de
agenda zetten en verbinden van verschillende
partijen.

Geraadpleegde bronnen
De toekomst van wonen en zorg voor ouderen (actiz, 2019)

Jaarplan Wonen en Zorg 2018, naar een integrale regionale aanpak en samen-

Leefstijlonderzoek (Provincie Limburg, 2015)

werking wonen en zorg Parkstad (Stadsregio Parkstad Limburg)

Tabellenset Neimed Progneff 2017

Actieprogramma Een tegen eenzaamheid ( Ministerie VWS, 2018)

Samenvatting Woonbehoefteonderzoek gemeente Voerendaal

Programma Langer Thuis, (Ministerie VWS, 2018)

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (Provincie Limburg, 2016)
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