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Vraagstelling

Hoe zorgen we ervoor dat jongeren, jonge gezinnen en ouderen in 
Heijen een woonhuis kunnen vinden? 

Hoe zorgen ervoor dat het aantal jongeren niet nog verder 
terugloopt? 

Hoe behouden we de leefbaarheid, de voorzieningen en het 
verenigingsleven?   Als we niets doen gaan er in de komende jaren 
steeds meer voorzieningen en verenigingen verloren. 

Hoe pakken we dit samen als dorp en met de gemeente(raad) op? 



Heijen heeft nu nog een sterk verenigingsleven. Door teruglopende ledenaantallen en vergrijzing staat dit onder 
druk. Het behoud van dit verenigingsleven en het realiseren van woningbouw zijn 2 belangrijke speerpunten uit het 
samen met de verenigingen opgestelde voorzieningenplan Heijen (2018).  



Woningbouw 2000 – 2020 

Vanaf 2000 is er in Heijen maar heel weinig gebouwd. 

T.o.v. de andere dorpen in Gennep is er procentueel het minst gebouwd.                       
Zie de grafieken op de volgende pagina (bron CBS via www.allecijfers.nl).

Nieuwbouw t.o.v. de totale woonvoorraad vanaf 2000:                                                 
Heijen (7%), Ottersum (8%), Ven Zelderheide (12%),                             
Milsbeek (17%), Gennep (22%).  Plan Hoenderweg (90 woningen) in 
Ottersum wordt inmiddels gerealiseerd. 

http://www.allecijfers.nl/


Verder valt op dat Heijen relatief weinig huurwoningen heeft                          

(14% via wooncorporatie 8% overige).  Ook Milsbeek (13% / 6%) en                       
Ven Zelderheide (10% / 8%) hebben relatief weinig huurwoningen. 

In Ottersum (17% / 13%) en Gennep (32% / 9%) is het percentage 
huurwoningen veel hoger. 

Juist huurwoningen zijn van groot belang voor mensen met een lager 
inkomen, starters, jonge gezinnen met kinderen en 1 a 2 persoons-
huishoudens. Het zorgt ook voor vitaliteit en doorstroom in het dorp.  



HEIJEN SITUATIE 2020 

Vanaf 2000 is 7% van de huidige 
woningbouwvoorraad gebouwd. 

14% van de woningen is een 
huurwoning via de 
wooncorportatie Destion, en 8% 
is een huurwoning overig. 

Deze cijfers gaan uit van zowel 
de dorpskern als het 
buitengebied en de woningen op 
de Erfsebosweg. 

Bron: CBS, situatie in 2020



VERGELIJKING MET 
OVERIGE DORPEN



Gevolgen ontbreken van woningbouw

Het aantal jonge kinderen loopt in Heijen erg hard achteruit. 
Het dorp vergrijst veel sneller dan de andere dorpen in de 
gemeente Gennep.

Dit is  met name terug te zien in het sterk teruglopend aantal 
(jeugd)leden bij de diverse verenigingen en bij het aantal leerlingen op 
de basisschool. 

Een dorp met afnemende voorzieningen wordt minder aantrekkelijk om 
te wonen en daalt daardoor in waarde. 



Sterke daling aantal leerlingen basisschool

Het aantal leerlingen op de basisschool in Heijen was in 2005 nog 200. 
7 jaar geleden nog circa 170. In schooljaar 19 / 20 was het aantal leerlingen 
verder sterk gedaald naar 112. 

De laatste jaren zijn er maar rond de 10 kinderen. Het effect daarvan zal nu
al komende jaren doorwerken! In 2020 zijn slechts 9 kinderen geboren
waarvan inmiddels 2 gezinnen naar andere dorpen in de gemeente zijn
verhuisd omdat ze in Heijen geen geschikte grotere woning konden vinden. 

Ook in de voorgaande jaren 2015 – 2020 zijn er maar weinig kinderen 
geboren. 



Indien we in Heijen niet ruimschoots betaalbare woningen voor jongeren 
en jonge gezinnen realiseren heeft de school over een aantal jaren nog 
maar circa 70 kinderen.  Dat is een bedreiging voor het voortbestaan van
de basisschool en onze verenigingen.  

Op de basisscholen in de andere dorpen is het aantal leerlingen niet zo 
hard gedaald of vrijwel gelijk gebleven.  Door o.a. het ontbreken van 
woningbouw daalt het in Heijen veel harder. 
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Bron: DUO, www.scholenopdekaart.nl
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http://www.scholenopdekaart.nl/
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Uitslag enquête woonbehoefte Heijen

Het dorp heeft in het kader van de realisatie voorzieningenplan een 
woonenquête uitgezet. Hiermee heeft het dorp de behoefte aan 
woningbouw (met name onder de huidige bewoners) gepeild.  

Uit deze woonenquête d.d. 30 oktober 2019 (zie www.heijen.info “uitslag 
woon enquête”) blijkt een grote behoefte aan woningbouw voor o.a. 
jongeren en ouderen.

75 procent (45 van de 59) van de jongeren geeft aan in Heijen te willen 
blijven wonen.  Ook uit de enquête die de gemeente daarna onder 
jongeren heeft uitgevoerd, bleek deze behoefte.  

http://www.heijen.info/


De woonenquête is alleen gehouden onder de huidige bewoners en een 

beperkt aantal oude bewoners die nu buiten Heijen wonen.  Ook veel 
jongeren die nu noodgedwongen elders wonen geven aan naar Heijen te 
willen terugkeren.  Ook landelijk / regionaal is de woonbehoefte groot. 

Inmiddels heeft ook een grote groep bewoners (circa 40 bewoners en 
gezinnen) zich bij Erwin Jansen gemeld met een actuele interesse. 
Wethouder Peperzak is in het voorjaar 2021 in gesprek gegaan. 

Gemeente heeft een ontwikkelaar voor het Kermisterrein en de 
Paardenweide benaderd. Gesprekken met de buurt en de verdere 
planvorming volgt binnenkort.  



Uit de uitslag woonenquete bleek ook een grote behoefte aan de mogelijkheid voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO).  Landelijk en in de regio zijn hier diverse voorbeelden van. 



Oproep voor mogelijke locaties. 

In de andere dorpen in de gemeente Gennep zijn inmiddels grootschalige 
woningbouwplannen in voorbereiding of worden gerealiseerd.  

Omdat er voor Heijen geen plannen waren gevormd, heeft het dorp zelf 
het initiatief genomen. Er is een oproep onder de bewoners gedaan om 
mee te denken. Daar zijn veel reacties op gekomen met nu 22 mogelijke 
locaties als resultaat. 

Hèije Moijer heeft deze locaties met de gemeente besproken. De 
gemeente heeft vervolgens een analyse gemaakt van de (on)mogelijkheden 
per locatie. 



22 door de Heijenaren aangedragen locaties. 



Woonvisie gemeente Gennep. 

De gemeente is bezig met opstellen van een nieuwe woonvisie voor de 
komende 4 jaren. In 2022 moet de gemeenteraad deze vaststellen.  

In de voorlopige versie van januari 2021 waren de onderstaande plannen bekend. 

Gennep : 482      woningen (Heikant, Pagepark, diverse locaties centrum). 

Milsbeek : 92        woningen (uitbr.plan Zwarteweg, locatie Steenfabriek, appartementen Rijksweg) 
Ottersum : 90        woningen (plan Hoenderweg fase 1 en 2) 
Ven Zelderh.: 45        woningen (plan Hogeweg en elders) 
Heijen : 15        woningen (Kermisterrein. Hier is nog geen plan voor). 

15 woningen op het Kermisterrein is voor Heijen veel te weinig om de sterke 
krimp op te kunnen vangen. Het dorp heeft daarom zelf ook nog andere 
locaties aangedragen. Het dorp wil net als in de andere dorpen gaan voor 
circa 100 woningen in de komende jaren. 



Studie mogelijke locaties woningbouw

Woningbouw in Heijen is op korte termijn (circa 35 tot 40 woningen) vrijwel 
alleen mogelijk op kleinere inbreidingslocaties Kermisterrein, Paardenweide 
en Kasteelstraat. 

Voor de iets langere termijn zijn grotere locaties langs de N271 en 
noordwesten van Heijen mogelijk.  Dit is een 1e inventarisatie. Mogelijk zijn 
er nog meer locaties. 

Een goede communicatie met direct belanghebbenden, bewoners e.d. is in 
dit proces van groot belang.  



Kasteelstraat, uitbreiding huidige plan 
Wethoudershof met zorgwoningen aan de  
Hoofdstr. met
circa 8 / 10 woningen.

Dit is vrij snel te realiseren. Grond is deels 
van de gemeente.  

Kermisterrein circa 12 /16 
woningen. 

Dit is relatief snel te realiseren. 
Grond is van de gemeente. 

Oorspronkelijke woonbestemming 
is er de laatste jaren helaas door de 
gemeente vanaf gehaald. 

Dit is te combineren met de 
realisatie MFA / Toomp, vergroten 
aantal parkeerplaatsen rond D n 
Toomp en nieuw activiteitenplein. 

Diverse mogelijke locaties korte termijn (2 a 3 jaar) Circa 12 woningen 
Paardenweide. 
Grond eigendom 
gemeente. Vrij snel te 
realiseren. Combinatie 
met opvang water 
mogelijk. 



Realisatie activiteitenplein en vergroten parkeerplaatsen rondom Toomp / Heggerank? 



Woningbouw voor circa 37 tot 47  woningen
Bedrijfsterrein voor woningbouw. 

Grond langs Hoofdstraat en grasveld achter 
Heesweg is van de gemeente. 

Valt grotendeels binnen de milieucirkel van de 
industriehaven en is daardoor volgens de 
gemeente niet mogelijk. (Met ontheffing in 
bestemmingsplan wellicht wel mogelijk? Dit 
conflicteert dan wel met milieuzonering industrie 
/ bedrijfsleven. De gemeente (raad) stelt 
bestemmingsplan vast)

Lofts en wooneenheden voor 1 a 
2 persoons huishoudens in de 
kerk. Circa 8 tot 10 woningen van 
max 70 / 80 m2 bvo.   

Diverse mogelijke locaties langere termijn (circa 5 jaar)



Circa 8 / 10 woningen 
Boxmeersestraat / 
Kasteelstraat. Volgens 
gemeente niet mogelijk door 
milieucirkels industrie.
Zat vroeger wel een 
woonbestemming op.  
Particulier eigendom

Circa 2 / 3 woningen  
Een aantal kavels voor 
vrijstaande woning of 
2 onder 1 kap 
Particulier eigendom

Van Bommel 
circa 6 /8 
(starters)woningen of 2 
onder 1 kap Valt net 
binnen milieuzone 
industrie.  Volgens 
gemeente daardoor 
lastig te realiseren. 



Grote woonwijk met circa 30 / 35 woningen op voormalig maisveld. 
Geluidswering N271 nodig.  Vergelijkbaar met geluidsschermen of 
geluidswal in Gennep op diverse plekken langs de N271. Haalbaar als 
ook de gemeente mee wil werken aan bestemmingsplanwijziging. 
Eigendom particulier

Grote woonwijk noordzijde Heijen? 
Circa 20 / 25 woningen?
Dit is waarschijnlijk lastig ivm
milieucirkels industrie en huidige 
natuurbestemming. 

Of circa 8 vrijstaande huizen / 2 
onder 1 kapwoningen langs de 
rand van de weg. 

Circa 25 woningen op veld 2 sportpark vv Heijen in 
combinatie met kunstgrasveld veld 1 en verplaatsen veld 
2 naar trainingsveld. Een herinrichting 
(toekomstbestendig investeren) in het gehele  sportpark. 
Opbrengsten uit grondverkoop inzetten voor 
herstructurering sportpark en geluidsschermen.  
Eigendom gemeente



Woonwijk ten zuiden van de A 77? 
Particulier eigenaren



Balans bedrijvigheid - leefbaarheid. 

Hoe zorgen we er samen voor dat de balans tussen leefbaarheid, 
gezondheid, woningbouw, bedrijvigheid en (vracht) verkeer goed blijft?

Veel beoogde grotere woningbouwlocaties liggen binnen de milieucirkel 
van de voorgenomen industriehaven en zijn daardoor volgens de gemeente 
niet mogelijk. 

Veel grotere woningbouwlocaties liggen aan de oostzijde naast de 
rondweg N271. Geluidswerende maatregelen zijn daar nodig om te kunnen 
bouwen. Bij toenemend (vracht)verkeer zal de geluidsbelasting verder 
toenemen. Dit beperkt de mogelijke bouw van woningen.  



Koeleweide kavel G808

5.2

5.1

4.2

Mogelijke locaties woningbouw die binnen de milieuzonering voorgenomen industriehaven  
vallen en volgens de gemeente niet mogelijk zijn. 

Kavel G770 (naast 
drukkerij Kasteelstraat 16) 

Kavel firma Burgman, 
Renaultgarage, Heijen in 
combinatie met 
gemeentegrond ruimte 
voor circa 37 woningen 

Bij alle woningen binnen de 
geluidszoneringskaart (gele 
lijn) stijgt de geluidsbelasting 
door de voorgenomen 
industriehaven. 
Bron: rapporten geluidszonering 
industriehaven in de 
milieueffectrapportage (te vinden via 
website gemeente Gennep)



Deelgebied 1
Circa 21 woningen 2 
onder 1 kap, rijwoningen 
en vrijstaand. 

Circa 22 (deelgebied 1) en circa 15 (deelgebied 2) woningen
Noordzijde bedrijventerrein De Groote Heeze, hoek Hoofdstraat. 

Particulier en bedrijf

Bedrijfseigendom

Gemeentegrond

Woningbouw voor 1 a 2 
persoons huishoudens. 
Gestapeld / 
appartementen?

Geluidswal, beplanting
Deelgebied 2
Circa 15 woningen 2 
onder 1 kap, rijwoningen 
en vrijstaand. 

2

1

Dit is ook gemeentegrond.  

Mogelijk  nog veel meer woningen (circa 10) te 
realiseren? 

Geluidszonering 
industriehaven

Bedrijfseigendom

Realiseren van woningbouw binnen de milieuzonering 
industriehaven is  in principe niet mogelijk. 

Mogelijk  dat met een ontheffing in een nieuw op te stellen  
bestemmingsplan voor deze locatie er toch woningen binnen 
de milieuzonering kunnen worden gerealiseerd. Dit conflicteert 
dan wel met de milieuzonering tbv bedrijven / industrie. De 
gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. 

2



Geluid bij woningen
Het geluid van rijkswegen komt ook terecht bij woningen die in de buurt van de weg staan. De hoeveelheid geluid die op 
de gevels van woningen terecht komt, moet volgens de Wet milieubeheer zo mogelijk aan 50 dB voldoen. 

Kwalificaties geluidsbelasting volgen RIVM en uitspraken RvS.

≤ 45 dB Zeer goed

46 – 50 dB Goed (normale woonwijk / Dat zijn de groene zones in de volgende kaarten uit de leefbaarheidsscan)

51 – 55 dB Redelijk

56 – 60 dB Matig

61 – 65 dB Tamelijk slecht

66 – 70 dB Slecht

≥ 71 dB Zeer slecht

Een groot deel van Heijen (zie kaart leefbaarheidscan) valt nu al onder de categorie redelijk, matig tot tamelijk slecht. Dat 

zijn de rode en oranje zones op de volgende kaarten. 2 grote mogelijke woningbouwlocaties vallen binnen deze zones. Met 

een sterke toename van het vrachtverkeer door de industriehaven (mogelijke toename met 1440 vrachtwagens per 

werkdag) neemt de geluidsbelasting nog verder toe. Hierdoor wordt het realiseren van woningbouw op deze locaties 

dicht bij de rondweg nog minder mogelijk.  Heijen komt dan nog verder klem te zitten. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/wet-milieubeheer


industriehaven milieuzonering



ORANJE 
48 tot 53 dB (redelijk) 

GROEN
Tot 48 dB (goed) 

ROOD 
53 tot 63 dB (matig / tamelijk slecht) 



Kunstgras  
hoofdveld

Kunstgras  
hoofdveld

Geluidsscherm oid zoals 
in Gennep ter hoogte 
van plan achter Aurora 
of een aarde geluidswal 
zoals bij De Groes in 
Gennep waardoor 
woningbouw mogelijk 
wordt. 

Bos met daartussen door 
wandelpaden en sport en 
bewegingsroute. 

Bos meer duurzaam en 
vitaal inrichtingen met 
soorten beplanting, lage 
begroeiing etc.

Bos is nu weinig vitaal. 

Tot enkele jaren geleden lag in dit gebied een 
maisveld. Er zijn nu vooral lage struiken ontstaan 
en het gebied is nu niet toegankelijk. 

Eventuele natuurcompensatie met aanplant 
bomen aan overzijde van de N271. 

Circa 30 tot 35 woningen 
noordzijde 
Hommersumseweg

Plan volgt de contouren 
van de grote bomen. 

Zo min mogelijk grote 
bomen hoeven te worden 
gekapt. 



35 woningen voormalig 
akkerveld naast brug  

Alleen met een geluidscherm o.i.d.  langs 
de N271 is woningbouw oostzijde Heijen 
langs rondweg mogelijk. 

Naarmate het (vracht)verkeer op de 
N271 toeneemt wordt het realiseren van 
woningbouw steeds lastiger. 

Ook vanuit de A77, zuidzijde Heijen 
wordt er geluidsoverlast ervaren, met 
name bij zuidwestenwind. Het gehele 
gebied aan de zuid en oostzijde is 
roodgekleurd. 

Geluidsscherm ?

25 woningen op veld 2 
vvHeijen



Leefbaarheidsscan gemeente Gennep link: 
(zoeken op Haskoning, leefbaarheidscan, Gennep)

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b72bf72e9e5b48eb922c3cd91ce9fdbf
Diverse data te vinden zoals de hoeveelheid fijnstof, geluidscontouren, verkeersongevallen. 

Bewoners van Heijen ervaren de laatste jaren steeds meer geluidsoverlast van de rondweg N271 en A77

De geluidscontouren in de leefbaarheidsscan zijn in 2019 onderzocht.  Op de kaart is de geluidsbelasting te zien. 
Toen was er nog sprake van de tijdelijke situatie op de N271 met 1 rijstrook en 80 km.  

Er is nu weer sprake van 2 rijstroken. Ook wordt er in praktijk vaak harder dan 80 gereden met als gevolg meer geluidsoverlast. 
Arvato is inmiddels nog verder gegroeid.  Naar verwachting is de geluidsbelasting nu dan ook hoger. 

Helaas heeft de provincie bij de realisatie van de nieuwe N271 geen gebruik gemaakt van geluiddempend asfalt (zoab).  Men heeft 
gebruik gemaakt van duurzamer gerecycled asfalt (Greenway) voor minder (onderhouds)kosten van bouwbedrijf Heijmans.  
https://www.heijmans.nl/nl/producten-diensten/infra/wegen-waterwegen/greenway-le/

Hèije Moijer heeft wel gevraagd om geluiddempend asfalt.  Die wens is helaas niet gehonoreerd. 
Dit was een gemiste kans om de geluidsbelasting op Heijen, maar ook op Gennep, niet groter te laten worden. 

In het resterende te realiseren traject richting Milsbeek, Plasmolen, Mook wordt volgens de bouwtekeningen van de provincie  wel
zoab toegepast. Tweelaags zoab-fijn is het meest stille wegdek dat op dit moment beschikbaar is. Het geeft een geluidreductie van 
ongeveer 6,5 dB. https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/aanleg-
wegen/zoab#:~:text=Tweelaags%20zoab%2Dfijn%20is%20het,van%20ongeveer%206%2C5%20dB.

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b72bf72e9e5b48eb922c3cd91ce9fdbf


Vraag aan de gemeente(raad). 

Is de gemeente(raad) bereid om de sterke daling van het aantal jeugd en 
jonge gezinnen samen met het dorp te stoppen en Heijen weer te laten 
groeien? 

Is de gemeente(raad) bereid om samen met het dorp naar meerdere 
woningbouwlocaties te kijken en dit voortvarend op te pakken? 

Is de gemeente(raad) bereid om samen te kijken naar een goede balans
tussen leefbaarheid, woningbouw, gezondheid, natuur en bedrijvigheid? 

Wil de gemeente (raad) hier ook een regierol in nemen en d.m.v. een 
integrale stedenbouwkundige visie laten onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn? Veel beoogde locaties zijn gemeentegrond. 


