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MANIFEST duurzame huisvesting voor o.a. ouderen en jongeren in Mook-Molenhoek?  
Het kan, zo vinden inwoners! 

 
In onze gemeente, Mook en Middelaar, is er net als op veel andere plaatsen een groot tekort aan 
woningen. Nu we weten dat er mogelijk gebouwd gaat worden in Molenhoek-Zuid, hopen wij, drie 
burgerinitiatiefgroepen, dat er bij de realisatie daarvan serieus rekening wordt gehouden met de 
doelgroepen die wij vertegenwoordigen. En dat de woningen duurzaam gebouwd worden, energieneutraal 
zullen zijn in het gebruik en ook beschikbaar en financieel haalbaar zijn voor vele medeburgers.  
   
‘Wonen in een eigen huis en delen van gemeenschappelijke voorzieningen met anderen en dan het liefst in 
Molenhoek’. Dit was een veelgehoorde wens in de woonwensen-enquête voor 60-plussers in Molenhoek 
waarbij verschillende woonvormen zijn genoemd: een appartementencomplex, een (Knarren-)hofje of 
patiowoningen met wat meer privacy. 
De werkgroep huisvesting ouderen 60+ Molenhoek van Dorpsraad Molenhoek en de initiatiefgroep 
Knarrenhof Mook-Molenhoek maken zich sterk om deze wensen te realiseren.  
 
Ook jongeren en starters die een betaalbare woning zoeken in onze gemeente hebben zich verenigd in een 
werkgroep en zoeken naar mogelijkheden om te bouwen. 
 
Het Energiecafé Mook en Middelaar pleit voor een duurzame wijk, een Ecowijk, in Molenhoek. 
 

We slaan de handen ineen! Dit is ons gezamenlijk manifest! 

In dit manifest staat onze visie, waar we denken dat woningbouw mogelijk is, welke typen woningen 
mogelijk zijn en hoe die zo duurzaam mogelijk gebouwd kunnen worden. 
 
Wij nodigen u uit om met ons mee te denken en te werken!  
 
Woonplatformm 
Werkgroep ouderenhuisvesting 60+ Molenhoek (voortgekomen uit de enquête in Molenhoek) 
Werkgroep jongerenhuisvesting Mook-Molenhoek 
Energiecafé gemeente Mook en Middelaar 

 

 

 

De inhoud van dit manifest wordt uitgewerkt op de nieuwe website van het Woonplatformm die binnenkort 
wordt gelanceerd. 
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MOLENHOEK-ZUID:  de grootste en meest kansrijke locatie voor woningbouw conform wensen bewoners 

Uit de pers (december 2020): MOLENHOEK | De gemeente Mook en Middelaar heeft een 
intentieovereenkomst gesloten met drie ontwikkelaars over een nieuwe woonwijk in Molenhoek Zuid. Het 
gaat globaal om het gebied tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor Venlo – Nijmegen en de Bredeweg 
(provinciegrens Limburg en Gelderland). Een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing in dit gebied zal dan 
verdwijnen. Hier komen circa 250 woningen voor terug. 

 

 

1 Onze visie: Molenhoek-Zuid – dat kan een prachtige woonwijk worden in het groen en aan het water 

In Molenhoek-Zuid wordt op termijn een woonwijk gerealiseerd van 250 woningen, zo heeft de gemeente 
Mook en Middelaar besloten. In één klap is dat veruit het grootste bouwproject in onze gemeente en dat 
zal het mogelijk nog wel even blijven omdat bouwgrond ook het komende decennium schaars zal blijven. 

Een kans temeer om van dít project iets moois te maken:  
 Woningen voor jongeren, waaronder kleinere woningen en appartementen voor jongeren 

waaronder ‘tiny houses’ 

 Woningen en appartementen voor senioren waaronder een hofje  

 Woningen voor andere groepen zoals (jonge) gezinnen 

 Woningen die duurzaam gebouwd worden, energieneutraal zijn en daarmee bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen van onze gemeente 

 Woningen met gemeenschappelijke voorzieningen die bij kunnen dragen aan een optimaal 
leefklimaat 

 Woningen, betaalbaar voor alle doelgroepen, ook de hierboven niet genoemde. 
 
Betrokken burgers 
 
Bij een project als dit zijn veel partijen betrokken zoals gemeente, grondeigenaren, projectontwikkelaars en 
(toekomstige) bewoners. De werkgroep jongerenhuisvesting, ouderenhuisvesting Molenhoek 60+ en het 
Energiecafé willen staan voor de (toekomstige) bewoners en mede vorm geven aan (de plannen voor) 
Molenhoek-Zuid. 
 
Wat drijft ons? 

Wij zijn drie actieve partijen die al langer blijk geven van betrokkenheid ‘van onderop’ waar het gaat om 
wonen in onze gemeente. 
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We doen dat omdat we bij willen dragen aan een nog mooier woon- en leefklimaat. Wij denken dat 
Molenhoek-Zuid een prachtige aanwinst voor onze gemeente kan zijn. 

We nemen woonwensen en -behoeften van inwoners serieus, we geloven in  inwonerbetrokkenheid en -
participatie, vanaf het begin en niet pas op het laatst van een traject, in het optimaal benutten van 
deskundigheid en inzet van inwoners, in het zo klein mogelijk houden van de afstand tussen gemeentelijke 
overheid en haar inwoners, in het benutten van goede voorbeelden in nieuwe wijken elders zoals de ecowijk 
in Beuningen. 

We hechten aan een positieve insteek en positief meedenken en denken in kansen en mogelijkheden. We 
denken dat het kan: Molenhoek-Zuid wordt een prachtige woonwijk in het groen en aan het water. 

Welke wensen en ideeën hebben wij? 

 In Molenhoek-Zuid komen woningen voor verschillende doelgroepen, in diverse huur- en 
koopklassen, zodat wonen daar voor in principe iedereen is weggelegd. 

 Er komen seniorenwoningen en appartementen waaraan grote behoefte is, zo blijkt uit een 
woonwensenonderzoek van Dorpsraad Molenhoek onder ouderen in Molenhoek (en zoals ook blijkt 
in de Regionale woonvisie). Een woonhofje in een of andere vorm met gemeenschappelijke 
voorzieningen is meermalen genoemd naast andere soorten aan wensen van senioren aangepaste 
woningen. Het perspectief van blijven wonen in Molenhoek, het niet langer vastzitten aan een te 
groot huis met tuin en verhuizen om zo bij te dragen aan doorstroming op de woningmarkt maakt 
veel ouderen blij. Dat ook veel landelijke partijen pleiten voor seniorenwoningen en dat daar geld 
voor is, is u vast niet ontgaan in de recente verkiezingscampagnes. 

 Er komen woningen en appartementen voor jongeren, voor starters en jonge mensen die iets groter 
willen gaan wonen. Variatie is gewenst, van ‘tiny houses’ voor alleenwonenden tot woningen voor 
jonge gezinnen. Ook hier weten we de Regionale woonvisie aan onze zijde. 

 Het zelf invulling geven aan eigen woonwensen kan in de vorm van CPO’s1, waar in dit project ook 
mogelijkheden voor (moeten) zijn. 

 Molenhoek-Zuid draagt bij aan de opdracht van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn en 
daarmee ook aan de klimaatdoelstellingen van de overheid. Dat betekent dat de te bouwen 
woningen optimaal duurzaam zijn, volgens normen die in 2030 van kracht zijn en die dus verder gaan 
dan de huidige BENG-bouwnormen. In de bijlage zit een nadere eerste uitwerking  

 De nieuwe woonwijk kent gemeenschappelijke faciliteiten zoals een gemeenschappelijke tuin 
waarvoor we minimaal een deel van volkstuinencomplex Middelwaert willen behouden inclusief de 
waardevolle infrastructuur daarvan, speel- en sportvoorzieningen voor kinderen en ouders/ouderen 
en wat toekomstige bewoners zelf nog meer wensen. Het delen van auto’s (met autoluwte als 
gevolg) en het delen van gereedschap/apparatuur enz. is een manier om het prettige samenwonen 
te versterken. 

Wat vraagt dit van gemeente en andere betrokkenen? 

 Een nieuwe woonwijk vraagt om een visie van de gemeente, gebaseerd op wensen en behoeften van 
burgers binnen de wettelijke en financiële mogelijkheden. Het serieus nemen van wensen en 
behoeften van inwoners zien we als onmisbaar onderdeel van de door ons gewenste bestuurscultuur 
en  als onlosmakelijk startpunt van het  ontwerpproces van de nieuwe wijk.  

 Een dergelijk groot plan vraagt om elan, enthousiasme, passie, innovatief vermogen en innovatieve 
denkkracht, toekomstgerichtheid, lef en de wens om er de mooiste woonwijk uit de omgeving van 
te maken. 

 
1 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners 
gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. 
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 Een woonwijk met uitstraling vraagt om uitstraling van het College van B&W en de raad met een 
durf- en doe-mentaliteit. Geen twaalf-in-een-dozijnwoningen, maar woningen die door goede 
architecten (een wedstrijd?) met reputatie beeldbepalend zijn en die daarmee Mook op een andere 
wijze op de kaart zetten. 

 De gemeente geeft deze visie en passie als uitgangspunt door aan de projectontwikkelaars en benut 
optimaal de mogelijkheden om eisen te stellen en de partijen mee te krijgen in dit 
toekomstperspectief. 

 De gemeente en de bouwers zijn zo transparant mogelijk gedurende het hele proces en 
communiceren optimaal. 

2 Onze acties met betrekking van Molenhoek-Zuid 

 Het – met moeite - boven tafel krijgen van de tekst van de intentieovereenkomst. Dit was nog niet 
zo transparant als we willen, maar wat nog niet is, valt te leren! 

 Gesprekken met alle fracties over onze visie inclusief onze oproep om hier een raadsbrede 
instemming voor te krijgen, al dan niet met behulp van een motie. 

 Ook woningcorporatie Destion en de volkstuinvereniging zijn geïnformeerd over onze visie. 

 We willen nog graag in gesprek gaan met de projectontwikkelaars, die we daarvoor een 
uitnodiging hebben gestuurd. 

 Dit manifest brengen we onder de aandacht van inwoners van onze gemeente en andere 
geïnteresseerden. Daarvoor hebben we een website ontwikkeld, die binnenkort gelanceerd wordt. 
Een PR-campagne loopt via onder meer Dorpsraad Molenhoek, Maasburen, GL8, Gelderlander, 
huis-aan-huisbladen. Zodra het kan gaan we ook rechtstreeks met inwoners in gesprek. 

 We denken na over een gemeentebrede enquête om alle mogelijke doelgroepen een stem te 
geven. 

 We streven zo naar een breed draagvlak voor de plannen en willen die met betrokken partijen, 
inclusief geïnteresseerde en deskundige burgers, verder uitwerken.   

 
Het juiste huis op de juiste plek op het juiste moment 

 
 
 
 



 6 van 18 

3 Samenvatting gesprekken met Raadsfracties  
 
In het algemeen onderschrijven de fracties onze visie. Ze zouden het mooi vinden als dit soort 
documenten een basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Ze vinden onze insteek 
verfrissend en zijn ons dankbaar voor het initiatief. Het belang van burgerparticipatie wordt door bijna 
alle fracties nadrukkelijk onderschreven. 
De meeste fracties vinden dat ook zijzelf kaders moeten kunnen aanreiken aan B&W. Ze vinden het 
bovendien gewenst om eerder in het proces een rol te krijgen. 
 
Molenhoek-Zuid kan een mooi project worden. Er kunnen woonproblemen mee worden opgelost voor 
verschillende doelgroepen. Men wil ervoor waken dat de woningen ook echt bij die doelgroepen 
terechtkomen, niet bij mensen van buitenaf of mensen die niet tot de doelgroepen behoren.  
Betaalbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde. 
Doorstroming is belangrijk, dat vormt een deel van de oplossing. Men ziet ons ook als groep die een 
krachtige vertegenwoordiging van de inwoners vormt en hecht er waarde aan om met die steun 
plannen te maken (niet zonder de bewoners). 
 
De rol van de raad is volgens een aantal gesprekspartners beperkt omdat Molenhoek-Zuid maar deels 
over gemeentegrond gaat. De volkstuinvereniging is dan wel gemeentegrond, maar over de rest van de 
grond heeft de raad minder te zeggen en minder te eisen. Wel wil men kijken waar invloed kan worden 
uitgeoefend en zo nodig worden afgedwongen. Extra eisen kosten altijd meer geld, ook duurzaamheid 
kost geld, al zijn niet alle fracties die mening toegedaan. 
 
Er zijn ook hier en daar twijfels of het plan voor Molenhoek-zuid wel überhaupt haalbaar is: financieel, 
qua waterhuishouding en ontsluiting van de wijk. Is de Cuijksesteeg geen beter alternatief, hoewel dat  
verder van Molenhoek en voorzieningen verwijderd is. De spoorzone is genoemd als alternatief voor 
een Knarrenhof. Ook andere fracties denken mee over andere mogelijkheden zoals woningsplitsing 
mogelijk maken of als gemeente initiatief tonen bij leegstaande panden zoals de verkrotte woningen 
aan de Rijksweg. 
 
We hebben als werkgroep benadrukt dat we hopen op tijd te zijn en dat de gemeente de regie niet (al 
helemaal) uit handen geeft aan projectontwikkelaars. 
We hebben ook benadrukt dat er ongetwijfeld nog veel hobbels zullen komen maar dat we breed en 
vanuit een visie willen insteken en meedenken. 
 
In een aantal fracties wordt gepleit voor een raadsbrede visie en aanpak conform onze voorzet, voor 
het opzoeken van de publieke opinie op een positieve, enthousiasmerende manier en bewoners warm 
krijgen. Dan kan de Raad er niet om heen. 
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Bijlage 1: Onderzoek ouderenhuisvesting Molenhoek 
 

 
 
Enquete ouderenhuisvesting dorpsraad Molenhoek - augustus 2020 
Het begon met de enquête van Dorpsraad Molenhoek. 
Enkele conclusies: 
107 deelnemers 
• 87% van de invullers wil in Molenhoek blijven wonen. 
• Want Molenhoek heeft veel: fijne mensen, voorzieningen dichtbij en een mooie omgeving. 
• 75% van de mensen die wel zouden willen verhuizen vinden het een aantrekkelijk idee als er 
appartementen in Molenhoek gebouwd zouden worden. 
• Die moeten dan een ruime kamer hebben, minimaal 2 slaapkamers, een balkon en een ruime badkamer 
met inloopdouche. In het appartementengebouw ook graag een gemeenschappelijke ruimte of tuin, een 
garage of berging en natuurlijk een lift. 
• Een derde van de invullers wil alleen met ouderen wonen. De rest ook met jongeren of gezinnen met 
kinderen. 
• Andere woonvormen: 
Hoewel hier niet naar gevraagd is niet iedereen voor een appartement. Een aantal heeft een voorkeur voor 
hofjes of een gewone woning – ook patiowoningen zijn genoemd - die geschikt is voor ouderen. Daarbij 
wordt meerdere keren melding gemaakt van Knarrenhof, een sociale woonvorm waar ouderen elkaar ook 
kunnen helpen.  
  



 8 van 18 

Bijlage 2: Waarom willen we de gemeente warm maken voor passende (ouderen-)huisvesting? 
Uitgangspunt: bouwen is voor de gemeente (financieel) aantrekkelijk) èn er zijn maatschappelijke baten. 
 
Financiële baten 

 Opbrengst door verkoop van eigen grond 

 Inkomsten te benutten voor o.a. een groene inrichting van bv. de Ecozone 

 Meer woningen betekent verhoging opbrengsten ozb 

 Meer levensloopbestendige woningen betekent minder woonaanpassingen in de toekomst 

 Samen wonen versterkt zelfredzaamheid en nabuurschap met minder WMO-kosten voor de gemeente 
 

Maatschappelijke baten 

 Mensen wonen naar hun zin in de gemeente van hun voorkeur. 

 Ouderen laten een huis achter en dragen zo bij aan de door hen en de maatschappij gewenste doorstroming. 

 Jongeren en andere doelgroepen krijgen ook mogelijkheden om zich te vestigen in plaats van weg te trekken. 

 Een diverse bevolkingssamenstelling draagt bij aan leefbaarheid en aan het in stand kunnen houden van 
voorzieningen. 

 Een sterke sociale cohesie bevordert het fysiek en psychisch welbevinden (grotere tevredenheid, minder 
eenzaamheid, minder claims op familie die ver weg woont, enz.), maakt onderlinge mantelzorg mogelijk en 
ontlast de professionele zorg. 

 Ouderen blijven langer zelfstandig wonen zoals ze zelf ook graag willen. 

Bouwen brengt een verhuisketen op gang: 
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Bijlage 3: verzinnen we het allemaal zelf of denken anderen er ook zo over? 

A REGIONALE WOONVISIE NOORD-LIMBURG 2020-2024 

 

Uit de samenvatting: 

Voor u ligt de Regionale Woonvisie Noord-Limburg. Deze woonvisie geeft richting aan het woonbeleid 
voor de komende 4 jaar. Het is de 2e visie die door de 8 Noord-Limburgse gemeenten in 
gezamenlijkheid is opgesteld. In deze visie kijken we eerst terug naar de vorige visie: waar komen we 
vandaan en wat willen we meenemen naar de nieuwe visie. En zijn er ook zaken die veranderd zijn? 
We zien dat ‘het wonen’ steeds meer verweven is met andere beleidsvelden in het economische én het 
sociaal domein. Verder spreken we uit dat we als regio de samenwerking en afstemming blijven 
voortzetten. Dit doen we samen met al onze partners (corporaties, huurderbelangenverenigingen, 
ontwikkelaars, makelaars, zorginstellingen et cetera) en met lef en ambitie om de juiste dingen te 
doen voor Noord-Limburg. 

 We verwijzen u graag naar dit rapport, https://www.venlo.nl/file/57522/download 

Enkele conclusies uit het rapport die aansluiten bij onze visie: 

• Groei en krimp groepen huishoudens 

De groei van het aantal huishoudens zit op regionaal totaalniveau volledig in de 65+ groep. De 
overige doelgroepen krimpen, waarbij vooral het aantal alleenstaanden en stellen relatief hard 
daalt. 

• Langer zelfstandig thuis wonen 

Als gevolg van veranderingen in de zorg worden ouderen gestimuleerd zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te wonen. In de eigen woning of in een passende woning in de vertrouwde omgeving. Allerlei 
digitale hulpmiddelen en thuiszorg maken dit mogelijk. Keerzijde van deze trend is dat de 
doorstroming op de woningmarkt niet optimaal is, doordat ouderen langer in de eigen woning 
blijven wonen. En als ouderen wel willen verhuizen, is het niet altijd vanzelfsprekend dat er 
passende woningen beschikbaar zijn die aansluiten op de behoefte.   
 

• Behoefte aan andersoortig wonen 
 
De tijd van het rijtjeshuis of de 2-onder-1-kapwoning is voorbij. Mensen hebben verschillende 
wensen en willen ook op verschillende manieren met elkaar samenleven. Zo blijkt dat de 

https://www.venlo.nl/file/57522/download
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ouderenzorg steeds ingewikkelder wordt en het steeds meer op de mensen zelf aankomt. Dat zorgt 
ervoor dat ouderen zich verenigen en samen woningbouwinitiatieven ontwikkelen of met 
meerdere generaties in 1 woning willen wonen. Er komen steeds vaker initiatieven voor hofjes 
binnen, maar ook voor het transformeren van bestaande panden in enkele appartementen. 

• Doorstroming 

Door in te zetten op de juiste kwaliteit woningen bewerkstelligen we de langste keten op het 
gebied van doorstroming op de woningmarkt. Ter illustratie, ouderen stromen van grote 
gezinswoningen door naar nultredenwoningen. Gezinnen kunnen hierdoor een volgende stap 
maken in hun wooncarrière en laten op hun beurt starterswoningen achter die bewoond kunnen 
worden door nieuwe starters. 

• Koers voor Noord-Limburg 

Het realiseren van starterswoningen zet maar een klein stapje in de doorstroming. Daarnaast zijn 
starterswoningen vaak alleen bij aanvang starterswoningen, bij verkoop zijn ze niet meer 
beschikbaar in de prijscategorie van de starters. Daarom zetten we vooral in op het realiseren van 
passende en voldoende woningen voor ouderen, zodat woningen in de bestaande voorraad die nu 
door de oudere doelgroep worden bewoond, vrijkomen voor de starter. Om de acute vraag van 
vandaag te faciliteren kan het nodig zijn om op beperkte schaal toch woningen toe te voegen die 
geschikt zijn voor starters. De behoefte van starters aan een eigen woning komt immers wel sterk 
naar voren uit gesprekken met professionals en jongeren. 

• Op woningniveau: passende woningvoorraad 
 

Ouderen wonen vaak in te grote huizen of woningen die niet levensloopbestendig (te maken) zijn. 
Soms wonen mensen in een woning met te hoge woonlasten, waardoor er geldproblemen 
ontstaan. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die geen goede plek kunnen vinden om te wonen. De 
opgave is om vraag en aanbod beter in evenwicht te brengen. De oplossing hiervoor ligt voor het 
overgrote deel binnen de aanpassing van de bestaande woningvoorraad. 

• Vestigingsmogelijkheden jongeren 

Voor jongeren is er geen mogelijkheid zich in de gemeente te vestigen. De vraag naar huizen is 
groot en er zijn maar weinig huizen beschikbaar. Gevolg: de prijzen zijn hoog en de concurrentie 
moordend. Ondertussen kijken geldverstrekkers steeds strenger naar een hypotheekaanvraag, 
zeker als je een studieschuld hebt. Als starter dreig je hierdoor buiten de boot te vallen.  

• Koers Noord-Limburg: een mogelijkheid is specifiek toewijzingsbeleid voor jongeren. Denk 
daarnaast ook aan CPO-projecten waarbij jongeren maximaal inbreng krijgen bij de door hen 
gewenste woningbouw.  
 

B  WOONDEAL REGIO ARNHEM – NIJMEGEN 2020 - 2026 

Onze gemeente valt ook binnen het bereik van de woondeal regio Arnhem – Nijmegen. In die woondeal 
staan veel onderwerpen die ook al in de Regiovisie Noord-Limburg staan. Zoals: 

Het aantal ouderen groeit snel. In 2030 zijn er ruim 2 miljoen 75+ers (de leeftijd waarop het aantal 
beperkingen toeneemt), zo’n 600.000 meer dan nu in heel Nederland. De meeste ouderen willen indien 
mogelijk zelfstandig wonen. Dit vraagt wel om een passende woning, goede zorg en ondersteuning en 
voorzieningen in de wijk. Door ouderen te begeleiden naar een (meer) geschikte woning of in te zetten op 
meer levensloopgeschikte appartementen bij voorzieningen, wordt tegelijkertijd bestaand woningaanbod 
vrijgemaakt voor andere woningzoekenden komen woningen vrij voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. Met 
deze woondeal spannen partijen zich in om beter inzicht te krijgen in deze doelgroep, haar woonwensen en 
voldoende passende woonruimte. Hiervoor zijn diverse afspraken gemaakt met verschillende partijen. 
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C ANALYSE KNARRENHOF NEDERLAND  

Knarrenhof® is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een 
uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. 
Knarrenhof® is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin 
geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je 
van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil 
blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Onze Meergeneratiehofjes zijn 
bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & 
senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige 
buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht. 

Knarrenhof® is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw 
van woongroepen voor zelfredzame senioren.  Naast senioren bouwen wij ook voor ouders van 
gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Wij doen dit in grondgebonden of in 
gestapelde vorm (appartementen). Nieuwbouw of hergebruik is een keuze die we graag aan de bewoners 
zelf laten. 

En wat zijn nu de bevindingen van de Knarrenhof tot nu toe? Locatie, locatie, locatie.... 

Landelijk zijn er voor ouderen honderden initiatieven. Toch zijn er slechts een handvol gerealiseerd. Dit 
komt door een gebrek aan beschikbare locaties. Als er al een locatie is zijn er belemmeringen in de vorm 
van bodemverontreiniging, nabijheid van bedrijven etc. Daarnaast worden grotere projecten dikwijls 
uitgevoerd door (combinaties van) projectontwikkelaars. De gemeente kan hier de initiatieven helpen door 
actief locaties te zoeken,  belemmeringen uit de weg te helpen en/of eisen te stellen aan de 
projectontwikkelaars. 

Voor meer informatie, zie knarrenhof.nl 
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Bijlage 4: Wat heeft de werkgroep ouderenhuisvesting 60+ Molenhoek nog meer gedaan? 

De werkgroep heeft gesprekken gevoerd over de uitkomsten van het onderzoek onder ouderen in 
Molenhoek met  wethouders, ambtenaren en Destion. 

De werkgroep heeft zich georiënteerd op het Knarrenhofconcept en gesproken met vertegenwoordigers. 
Dat heeft geleid tot een werkgroep Knarrenhof Mook-Molenhoek, die nu nog samenvalt met de werkgroep 
ouderenhuisvesting 60+ Molenhoek. Op de website van Knarrenhof is onze werkgroep opgenomen, dat 
heeft tot nu toe ruim 20 aanmeldingen opgeleverd van geïnteresseerden voor een hofje in onze gemeente. 

De werkgroep heeft zich verdiept in een aantal andere mogelijke locaties (dan Molenhoek-Zuid) voor een 
hofje cq andere woonvormen namelijk:  

A. Ecozone/spoorzone – 7000 m2 geschikt voor een hofje van zo’n 24 woningen. 
Hoewel daar een perceel gemeentegrond ligt, op een mooie plek, zijn er veel barrières voor 
woningbouw, zoals de huidige bestemming, de nabijheid van industrie, mogelijk vervuilde grond en 
verkeersoverlast. Vooralsnog zien we geen mogelijkheden voor woningbouw voor deze plek. 

B. Bovensteweg, Mook 
Op grond van een particulier en van de gemeente zien we goede mogelijkheden voor de bouw van een 
hofje, zowel voor jongeren als voor ouderen. De particuliere eigenaar is hier voorstander van, maar de 
gemeente niet tot nu toe. We betreuren dit standpunt van de gemeente en hopen dat er in de 
toekomst toch muziek zit in deze locatie. 

De locatie leent zich voor ouderen- en jongerenhuisvesting. 
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C. Kandinskyterrein 
Als de school zou verhuizen cq zou verdwijnen zien we op die plek mogelijkheden met name voor een 
hofje gezien de oppervlakte. We houden de vinger aan de pols. 

D. Lindenlaan - herstructurering bedrijfsterrein en plaats maken voor woningbouw.  
Langs de Lindenlaan in Molenhoek staan (bedrijfs)woningen maar ook bedrijven. Sommige van deze 
bedrijven lijden een marginaal bestaan maar er zijn er ook die bloeien en steeds uitbreiden. Het is de 
vraag of deze bedrijven zich niet beter kunnen ontwikkelen op een echt bedrijfsterrein zoals 
Bijsterhuizen zonder beperking qua uitbreidingsmogelijkheden en geen zorg voor overlast voor de 
buurt. De locatie aan de Lindenlaan is goed gelegen voor woningbouw nabij het bos, station en 
winkels. De ombouw zou als Ecowijk een mooi keerpunt vormen. 

 
De werkgroep heeft meerdere keren bewoners van Molenhoek geïnformeerd over haar bevindingen via de 
nieuwsbrief van Dorpsraad Molenhoek en Maasburen. De Molenhoekers die in de enquête meldden op de 
hoogte te willen blijven van een vervolg hebben we via aparte mails geïnformeerd. 
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Bijlage 5: Het Knarrenhof® concept en voorbeelden van hofjes2 

Stichting Knarrenhof®: leuk, veilig en zelfstandig wonen 
Knarrenhof® is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een 
uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. 
Knarrenhof® is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin 
geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je 
van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil 
blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Onze Meergeneratiehofjes zijn 
bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & 
senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige 
buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht. Wilt u zich online aanmelden, klik hier om u direct in 
te schrijven. 

Wat is “Knarrenhof®” eigenlijk? 
Knarrenhof® is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw 
van woongroepen voor zelfredzame senioren.  Naast senioren bouwen wij ook voor ouders van 
gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Wij doen dit in grondgebonden of in 
gestapelde vorm (appartementen). Nieuwbouw of hergebruik is een keuze die we graag aan de bewoners 
zelf laten. 

Werkwijze Knarrenhof® 
We werken anders dan gebruikelijk, van mens naar stenen in plaats van andersom. Wij ontwikkelen éérst 
een gemeenschap van gelijkgestemden en ontwikkelen vervolgens de woningen. De realisatie kan ook door 
andere partijen gedaan worden zoals een woningcorporatie of een ontwikkelaar, met participatie van de 
toekomstige bewoners. 
 
Hofjesmogelijkheden voor elke woonwens 
Een hofje bestaat doorgaans uit enkele sociale huurwoningen en koopwoningen in verschillende 
prijsklassen. Ieder heeft een eigen woning in een complex van minimaal 20 woningen met ieder ook een 
eigen tuin, of eventueel de hoogte in, in de vorm van een appartement. Alle bewoners (oud en jong(er) 
kunnen gebruik maken van - in overleg met de toekomstige bewoners - nader te bepalen 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte, een hobbywerkplaats, een tuin, enz. 
Weliswaar worden er vooral ook appartementen gebouwd die ook voor ouderen geschikt zijn maar dan 
zonder de gewenste gemeenschappelijke voorzieningen en de mogelijkheden tot ontmoeting. 
 
Drie vormen van hofjes/woonvormen op een rij 
I traditioneel dorpachtig hofje 
II patiowoningen met eigen (binnen)tuin en gemeenschappelijke tuin e.d. 
III appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen 
  

 
2 We noemen hier de landelijke Knarrenhoforganisatie als voorbeeld. Er zijn meerdere min of meer vergelijkbare concepten zoals Kilimanjaro en 
LVGHO.  We hebben ons daar nog niet in verdiept. 
 

http://www.knarrenhof.nl/inschrijven
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I Traditioneel dorpachtig hof  
 
De woningen die elders gerealiseerd zijn hebben een diepte van 10 meter en een breedte van 8, 10 of 12 
meter plus een verdieping. De woningen hebben een eigen tuin, een gemeenschappelijke tuin en een 
ontmoetingsruimte en berging. 
 

Voorbeeld Hardenberg en Zwolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II Patiowoningen met eigen (binnen)tuin, gemeenschappelijke tuin e.d. 
 
Een patiowoning is een woning met meestal alles gelijkvloers en met een (deels) omsloten binnentuin. 
Veelal is er ook sprake van een gemeenschappelijke tuin en naar wens andere gemeenschappelijke 
voorzieningen. Deze vorm biedt meer privacy dan een hofje maar geeft wel mogelijkheden voor 
nabuurschap. Impressies: 
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III Appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen 
 
In de woonenquête is dit de meest genoemde wens maar wel afgestemd op ouderen en met 
gemeenschappelijke voorzieningen. Zoals in Knarrenhof Gouda en Zeisterhof in Zeist (zie afbeeldingen  
hieronder). 
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Bijlage 6:  Woningen voor jongeren  
Geïnspireerd door de werkgroep ouderenhuisvesting is er inmiddels ook een werkgroep 
jongerenhuisvesting opgericht. 

 
Wat is het probleem? 
 
Hoge prijzen en moordende concurrentie 
De vraag naar huizen is groot en er zijn maar weinig huizen beschikbaar. Gevolg: hoge prijzen en een 
moordende concurrentie. Ondertussen kijken geldverstrekkers steeds strenger naar een 
hypotheekaanvraag, zeker als je een studieschuld hebt. Als starter dreig je hierdoor buiten de boot te 
vallen.  
 
Wat kan de gemeente doen? 

1. Aanbod stimuleren en reguleren: het begint bij meer passend aanbod   

1. verkoop huurwoningen door corporaties 

2. Realisatie sociale koop 

3. Inzet doelgroepenverordening 

4. Regels in huisvestingsverordening 

 
2.   Financiële ondersteuning: geld doet veel 
 starterslening 
 terugkoopregelingen zoals koopgarant of koopstart 
 erfpacht 
 
3.   Beter zicht op de mogelijkheden: starters informeren 
 informatie over bovenstaande opties 
 

 
Voorbeeld betaalbare bouw | tijdelijke Tiny Houses Malden
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Bijlage 7: Duurzaamheid  
 

Aandachtspunten: 

 Duurzaamheid: verder gaan dan de huidige bouwnorm (BENG), aangezien gemeente per 2030 
energieneutraal wil zijn en de meeste van de bestaande huizen in de gemeente (ver) onder de norm 
scoren. Dus voor deze nieuwbouw eisen stellen die in 20230 van kracht zijn; waar isoleren en 
luchtdicht bouwen o.b.v. Passiefhuis norm, Nul op de Meter. 

 Natuurlijke isolatiematerialen, hoogwaardig isolatieglas,  

 Circulair: hergebruik mogelijk maken; lage ecologische footprint van bouwmaterialen, gebruik van 
regionale materialen, met beton en bakstenen bouwen levert een hoge  stikstof – en CO2 belasting; 
Met  hout bouwen is zeer duurzaam qua CO2 en stikstof 

 Vraaggestuurde ventilatie, recirculatiedouches en lage temperatuurverwarming, PVT panelen 
(leveren warmte en elektriciteit) 

 Lokale energiewinning: alle huizen ruim voorzien van zonnepanelen (zonnedaken), meer elektriciteit 
opwekken dan nodig voor eigen woning, 

 Restant energie opslaan in buurtbatterij en binnen wijk gebruiken 

 Mogelijkheden toepassen van warmtenet en/of wko-installatie 

 Inclusiviteit: ook voor de kleine beurs. Niet alleen kijken naar eenmalige investering, maar ook 
besparing door geen energierekening (Nul op de Meter), dus Total Cost of Ownership (TCO). 
Onderzoeken of de eenmalige investering kan worden verlaagd door de besparing qua 
energiekosten. Kapitaalkrachtigen dragen mee in reductie van koopprijs voor minder 
kapitaalkrachtigen.  

 Aandacht voor groene omgeving: voor verkoeling in de zomer en een prettige leefomgeving 
biodiversiteit:  bijdrage leveren aan een grotere soortenrijkdom stadslandbouw: in een (groot) deel 
van eigen voedselbehoefte kunnen voorzien, waardoor Middelweart toch kan blijven 

 Meervoudig ruimtegebruik: efficiënt gebruik maken van de ruimte door ruimtes te delen 

 Wateropvang: klaar voor hoosbuien en voorwaarde voor grijs watercircuit: hergebruik van water 

 Klimaatadaptatie: geen grote verharde oppervlakken, hittebestendige bouw 

 Autoluw, nabijheid van bushalte(n) 

 Laadinfrastructuur: voor elektrische auto's (vanaf 2030 geen fossiel auto’s meer). 

 Autodelen: delen is het nieuwe hebben, deeleconomie 
 


