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Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kleine kernen ook 
in de toekomst leefbaar zijn? 
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Als het spel afgelopen is, gaan Lieke en 

haar moeder op weg richting Vragender. Bij 

Beneman stoppen ze voor een lunch. Op het 

terras is naast een groep wandelaars nog een 

plekje vrij. Lieke hoort aan het accent van de 

wandelaars dat ze niet uit de buurt komen. Ze 

praten over de natuur en de boerderijen die 

ze zo mooi vinden. 
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Naar de volgende stop heeft Lieke het meest uitgekeken: 

de kermis in Zwolle. Als er in Mariënvelde kermis is, mag 

Lieke daar elke dag even naar toe . 

-
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"Mam, kunnen we gaan?", roept de achtjarige Lieke ongeduldig. Ze staat met haar fiets 

al klaar op de oprit. Vandaag gaat ze er samen met haar moeder een dagje op uit. Ze 

heeft er erg naar uitgekeken. Vanmorgen was ze zelfs iets eerder wakker. "Ik moet nog 

even wat groenten voor oma uit de tuin halen en dan kunnen we gaan", roept haar 

moeder terug. Lieke mocht zelf kiezen waar ze vandaag heen wilde en ze heeft voor 

een fietstocht-met-leuke-stops-onderweg gekozen. 

Lieke en haar moeder fietsen vanuit hun huis in Mariënvelde naar Harreveld. Dit 

stukje kent Lieke al op haar duimpje, omdat ze heel vaak bij haar oma op bezoek gaan. 

Als ze aankomen fietsen, is oma haar voortuin aan het vegen. "Wat leuk dat jullie even 

langskomen. Hebben jullie zin om samen Rummikub te spelen?", vraagt oma. Dat wil 

Lieke wel. Tijdens het spelen ziet Lieke dat er bij de buren allemaal dozen naar buiten 

worden gesjouwd. "Wat gaan ze met al die dozen doen?", vraagt ze nieuwsgierig 

aan haar oma. "Mijn buurjongen gaat verhuizen. Hij is al een tijd op zoek naar een 

eigen huisje hier in Harreveld, maar dat is niet gelukt. Nu heeft hij een woning in 

Doetinchem gevonden en gaat hij daar wonen. Ik ga hem wel missen, in de zomer 

hielp hij me vaak in de tuin", legt oma uit. 





In de gesprekken met de bewoners van de kleine kernen in Oost Gelre zijn de negen 

thema's besproken. Dit hoofdstuk geeft weer hoe deze thema's op dit moment spelen in 

de kernen: welke kwesties ervaart men binnen elk thema? 

3.1. Wonen 

T ijdens alle bijeenkomsten blijkt dat bewoners het 

thema wonen hoog op de agenda hebben staan. Ze 

ervaren dat er in alle zes de kleine kernen onvoldoende 

woonruimte beschikbaar is voor met name jongeren 

tussen de 20 en 30 jaar, die in hun geboortedorp 

willen blijven wonen. Als jongeren in de Achterhoek 

blijven, willen ze vaak wonen in het dorp waar ze ook 

opgegroeid zijn. Er zijn echter bijzonder weinig huur

en koopmogelijkheden in de kleine kernen. Als er wel 

huurwoningen zijn, dan gaan de jongeren uit het eigen 

dorp niet voor. Bij de woningtoewijzing wordt namelijk 

niet gekeken naar binding met het dorp via geboorte 

of verenigingsleven. En omdat jongeren vaak nog geen 

zekerheid hebben over hun inkomen en relatie, is een 

woning kopen bijna onmogelijk. 

Veel jongeren besluiten dan noodgedwongen om 

elders te gaan {samen)wonen, omdat zij in hun eigen 

dorp geen betaalbare woning kunnen vinden. Naast de 

jongeren die vertrekken door studie, verlaten zodoende 

ook de andere jongeren de kleine kernen vanwege 

gebrek aan passende woonruimte. Hierdoor dreigt 

deze nieuwe generatie, onmisbaar voor de balans in de 

bevolkingsopbouw, uit de dorpen te verdwijnen. 

Tegelijk wonen veel oudere bewoners eigenlijk te groot; 

ze bezitten een groot huis met grote tuin. Het lukt deze 

ouderen vaak niet om de grote woning te verkopen en 

kleiner te gaan wonen, terwijl ze dit wel graag willen. 

De kleine kernen missen dus ook beschikbare kleine, 

luxe seniorenwoningen. 
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