Meer ruimte voor wonen

In de hele gemeente Bronckhorst zijn er overal woningbouwinitiatieven om te zorgen
voor extra woningen. Aanvullend daarop hebben b en w van Bronckhorst op 1 februari
2022 vijf extra locaties, verspreid door de hele gemeente, aangewezen om sneller
woningen te kunnen realiseren.
De vijf locaties zijn:
• Hengelo (Gld): locatie tussen De Heurne, de Hiddinkdijk, het Solarpark en landgoed
Het Regelink.
• Zelhem: locatie globaal omsloten door de Rondweg, de Hummeloseweg, de
Orchideestraat, de Kampweg en de Toonkweg
• Vorden: locatie omsloten door de spoorlijn, de Mispelkampdijk en de Almenseweg
• Steenderen: locatie aansluitend op de woonwijk Het Paradijs, ten noorden van het
trapveldje aan De Eiken
• Hummelo: locatie op de hoek van de Dorpsstraat en de Zelhemseweg. In Hummelo
wordt op zowel kleinere locaties als op deze uitbreidingslocatie in samenhang
bekeken welke mogelijkheden en behoeften er zijn voor woningbouw.
De locaties worden na elkaar ontwikkeld. Daarbij houdt de gemeente rekening met de vraag
naar woningen op korte én lange termijn.
Informatiebijeenkomsten
De grondeigenaren en de directe buren van de locaties zijn geïnformeerd. De gemeente
organiseert voor elke locatie een algemene digitale informatiebijeenkomst, waar de keuze
voor de locatie wordt toegelicht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
www.bronckhorst.nl/uitbreidingslocaties.
Wonen in Bronckhorst
Onlangs heeft de gemeente Bronckhorst haar woningbouwambitie in heel Bronckhorst
verhoogd van 1.700 tot 2.200 woningen tot 2030. We zetten in op woningbouw in alle kernen
en in het buitengebied. Deze grotere uitbreidingslocaties zorgen voor een versnelling in de
woningbouw.
Aanwijzen locaties is eerste stap
Nu de keuze voor de locaties is gemaakt gaat de gemeente in samenwerking met de
eigenaren van de locaties de plannen voor woningbouw concreet maken, waarbij rekening
gehouden wordt met de directe omgeving.
Bij de invulling van deze locaties blijft de gemeente sturen op het bouwen naar behoefte en
de realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen.
Deze woningen dragen bij om vraag en aanbod op de woningmarkt in de hele gemeente
Bronckhorst op korte én lange termijn in balans te brengen.
Wethouder Evert Blaauw van Wonen: “We willen dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud,
goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. Met deze extra ruimte voor woningen,
zet ten wij weer een mooie stap voorwaarts!”
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telefoon (0575) 75 04 68 of (06) 23 56 11 96.

