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Samenvatting
Het gaat beter met Tiel. We hebben de crisis achter ons gelaten en herstel is
zichtbaar, ook op de woningmarkt. Om de woningmarkt verder te versterken zetten
we de komende jaren in op “bouwen” en “leefbaarheid”. We willen bouwen in
bestaande wijken, aansluitend op de woonwensen van onder andere senioren, en
bouwen in Passewaaij, meer gericht op gezinnen. We zetten in op het versterken van
de leefbaarheid van wijken, onder meer door het toevoegen van meer
koopwoningen in buurten met veel huur en door het aantrekkelijker maken van de
leefomgeving. We voegen ook een kleine 300 huurwoningen toe én zetten in op het
vernieuwen van de voorraad en evenwichtiger verdeling van koop- en huurwoningen
over de verschillende wijken.

1) Toekomstbestendig wonen. Hoe ziet de gewenste woningvoorraad er in 2030 uit, en
wat kunnen we nu doen om dat goed te sturen?
2) Aantrekkelijke stad. Om inwoners te binden en te trekken is het belangrijk het goede
voorzieningenniveau in stand te houden, de leefomgeving te verbeteren en levendigheid en ontmoetingen te stimuleren.
3) Sterke regio. De woningmarkt is regionaal; Rivierenlands’ compleet palet aan
woonmilieus biedt kansen om nieuwe inwoners vanuit omliggende gebieden aan te
trekken. Niet elke gemeente hoeft daarbij zelf een compleet palet te bieden; Tiel
richt zich met name op gezinnen (of jonge huishoudens die in de toekomst een gezin
willen stichten).
Regionale opgaven pakken we samen met onze partners in Rivierenland op.

Onze ambitie: wonen in de Fruitstad

4) Vitale wijken en dorpen. Niet elke buurt is hetzelfde. Onze inzet vraagt om maatwerk
per gebied.

Wonen in de Fruitstad betekent: groen, gezellig, en uitstekend geschikt voor
gezinnen. Maar ook vitaal. Het is hier goed wonen voor alle Tielenaren, met goede
zorg en de mogelijkheid om lang zelfstandig te blijven wonen. We werken aan een
goede balans tussen huur- en koopwoningen, waarbij in alle prijssegmenten
voldoende woningen beschikbaar zijn voor de verschillende inkomensgroepen. Om
de diversiteit van de stad te vergroten en draagvlak voor onze prima voorzieningen
ook op langere termijn in stand te houden, willen we bovendien meer hogere
inkomensgroepen aan de stad binden.

5) Duurzaam wonen. Energietransitie en klimaatadaptatie zijn noodzakelijk (en wettelijk
verplicht). We werken aan oplossingen die voor ieder betaalbaar zijn. Zo blijft de
transitie haalbaar en het draagvlak intact. Bij grote investeringen zoeken we
“natuurlijke momenten” en maken werk met werk. Voor woningen moet de
energietransitie uiteindelijk leiden tot lagere of maximaal gelijke energielasten;
klimaatadaptatie-maatregelen benutten we om de kwaliteit van de woonomgeving te
versterken en de verbindingen tussen wijken onderling en met het buitengebied uit
te bouwen.

Vertrekpunt: kleine groei
We verwachten een kleine groei van de bevolking, van ca. 41.000 nu tot iets meer
dan 43.000 in 2040. Het aantal huishoudens groeit in dezelfde periode van iets
minder dan 18.000 naar ongeveer 20.000. Om die groei te realiseren is het
belangrijk dat we de inwoners die net buiten de Randstad een woning zoeken en de
nieuwe werknemers op onze bedrijventerreinen daadwerkelijk aan onze regio en
aan de stad weten te binden.

Het aandeel ouderen zal verder stijgen, net als het aantal 1- en 2persoonshuishoudens. Dit betekent dat er de vraag naar een zorggeschikte
woonomgeving stijgt, net als de vraag naar betaalbare kleinere woningen. Een
andere grote opgave die op ons afkomt betreft de duurzaamheidsopgave. Dit leidt
zowel tot nieuwe eisen aan woningen (vooral m.b.t. de energietransitie) als de
woonomgeving (klimaatadaptatie).
Hoe pakken we dit aan?
Deze woonvisie geeft aan wat we de komende vijf jaar willen realiseren. Omdat een
woning en een woonomgeving veel langer meegaan dan de 5 jaar die deze visie
omvat, kijken we verder vooruit. We werken langs de volgende lijnen:

Wat is onze agenda voor de komende jaren?
Toekomstbestendig
wonen

Meer woningen voor kleine huishoudens
Voldoende en geschikte sociale woningen in verschillende wijken
Stimuleren doorstroming en mogelijkheden voor starters en
middeninkomens om bestaande woningen te kopen en aan te passen
aan de eisen van nu
Toevoegen middeldure en dure huur- en/of koopwoningen
Bijsturen woningbouwprogramma; meer grondgebonden woningen

Aantrekkelijke
stad

Behoud goede voorzieningen (onderwijs, winkels, zorg); promotie
binnenstad en evenementen; meer wonen in de binnenstad
Aantrekkelijke, groene stad met goede verbindingen tussen wijken en
met buitengebied en Waaldijk.
Goede mogelijkheden voor zorg in woningen en woonomgeving.
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Sterke regio

Gezamenlijke marketing/aantrekken inwoners gericht op nabijgelegen
stedelijke regio’s in de Randstad en Oost- en Zuid-Nederland
Regionale woningbouwprogrammering 2020-2030

Duurzaam
wonen

Volgend op wettelijke taken. Primair inzetten op isoleren en besparen.
Energietransitie-maatregelen voor iedereen bereikbaar en financieel
aantrekkelijk

Accenten
per wijk

Binnenstad: gemengd milieu, aantrekkelijk houden door behoud goede
voorzieningen in compacte binnenstad; meer woonmogelijkheden voor
voor verschillende doelgroepen (starters, 1- en 2-persoonshuishoudens,
senioren)

Onze werkwijze om dit te bereiken is gericht op samenwerking. Daarbij
werken marktpartijen, woningcorporaties, instellingen, bewoners en
gemeente elk vanuit de eigen rol samen. We zetten daarbij in op
“ontwikkeling op uitnodiging” voor grotere organisaties, en op ruimte voor
bewonersinitiatieven. In de sociale voorraad geven we sturing via maatwerk
per gebied: per gebied of project maken we afspraken met ontwikkelaars en
corporaties over het aantal te realiseren sociale huurwoningen.
Voor onze eigen inzet geldt dat we actief willen sturen op de doelen van
deze woonvisie. Een belangrijk doel daarbij is dat we ontwikkelprocessen
willen versnellen. Daarvoor sluiten we aan op acties die we in het kader van
de Omgevingswet ontplooien.

Rondom binnenstad: appartementen (huur en koop, betaalbaar en
duur) voor senioren toevoegen. Specifiek bij veilingterrein: inzetten op
zowel senioren als leeftijdsgroep 20-65; toevoegen hoogwaardig en
gemengd woon-werk-verblijfsmilieu met voldoende grondgebonden
woningen.
Oudere wijken (<1990) in oost, noord, west: investeren in aantrekkelijk
houden voor huidige bewoners, starters en doorstromers. Stimuleren
doorstromen senioren én “langer gezond thuis wonen”, openbare
ruimte en verbindingen aantrekkelijk houden/aantrekkelijker maken.
In buurten met groot aandeel corporatiewoningen: versterken
leefbaarheid door inzetten om meer divers woonaanbod en goede
openbare ruimte. Toevoegen koopwoningen, verminderen sociale huur
(onder gelijktijdig realiseren nieuwe sociale huur in andere buurten).
Passewaaij, Vijverberg: Nieuwbouw, met name gericht op gezinnen of
mensen in gezinsvormende leeftijd. Toevoegen koopwoningen/kavels in
hogere prijsklassen.
Dorpen: faciliteren “langer gezond thuis wonen”. (Beperkt) ruimte voor
verkoop bouwkavels of buitenplaats (dure koop).
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Wijken

CBS-buurten

Daarin o.m. de volgende deelgebieden:

Oost

1. Latenstein

Kranshof, Perserij/Betuwebuurt, Echteldse Dijk
(woontorens), Haven (woonboten), Vijverberg

2. Het Ooij

Bomenbuurt, Vogelbuurt

3. De Lok

St. Josephsplein/Vinkenhof

4. Santwijck

Akkerstraat/Klein Amsterdam, Binnenhoek

Wijken in Tiel

Industrieterreinen
Oude kern

5. Binnenstad
6. Stationsbuurt
7. Sterrebos

Buitengebied

West

8. Burgemeesterswijk

Bloemenbuurt, Burgemeesterswijk

9. Hertogenwijk

Molukse buurt

10. Tiel-West
11. Wadenoijenlaan
e.o. (Ridderweide)

Oost

Noord

Noord

Oude kern

12. Westroijen

De Hennepe

13. Elzenpas

Schepenbuurt, Kloosterbuurt, Oranjewijk

14. Rauwenhof
15. Drumpt

West

Passewaaij

Dorpen

16a. Noord-West
16b. Noord-Oost
16c. Zuid-West
16d. Zuid-Oost

Passewaaij

Dorpen

17. Wadenoijen
18.Kapel-Avezaath

Buitengebied

Buurten in Tiel

19.Zennewijnen
Overig
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Buurten volgens CBS-indeling en –
benaming. Als lokaal gebruikte naam
afwijkt is deze tussen haakjes
toegevoegd.
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Figuur 1 Wijken volgens indeling
gemeente Tiel
samengesteld uit CBS-buurten
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Buitengebied, waarin buurtschappen Bergakker en De Veluwe
Industrieterreinen Kellen en Medel
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Inleiding
Goed wonen in Tiel, nu en in de toekomst. Een
woningaanbod dat aansluit op de behoefte van de
Tielenaren. Wijken en dorpen waar inwoners naar
tevredenheid wonen. Dat is wat we willen bereiken, samen
met onze inwoners, organisaties en bedrijven. De komende
jaren willen we het woonklimaat in Tiel versterken en zo de
stad aantrekkelijker maken voor zowel de huidige inwoners
als nieuwvestigers van buiten.
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Tiel is een mooie, groene, historische en bereikbare stad aan de Waal,
centraal in de Betuwe, met een prima voorzieningenniveau en op forensafstand van de Randstad. Tiel is een werkgelegenheidsgemeente, met een
sterke logistieke sector en veel zakelijke dienstverlening. Voor de eigen
inwoners en die van de regio biedt Tiel biedt veel woonkwaliteit voor een
relatief lage prijs. Tiel is een prettige, rustige en groene woonstad, vooral –
maar niet alleen! – voor gezinnen met kinderen.
In ”Typisch Tiel” (2019) hebben we als opmaat voor de Omgevingsvisie
vastgelegd wat het DNA van Tiel is, en welke opgaven we verder willen
uitwerken: we willen bestaande kwaliteiten behouden en versterken,
bevolking, voorzieningen, bedrijvigheid en woningen beter op elkaar
afstemmen, werken aan een meer evenwichtige bevolkingsopbouw en Tiel
duidelijk positioneren binnen de regio.
Met deze woonvisie 2019-2023 werken we dit nader uit en geven we aan hoe
het wonen hier aan bijdraagt en voor welke uitdagingen en opgaven de stad,
de wijken en de dorpen staan. De visie beschrijft het belang van een
aantrekkelijk woonklimaat dat aansluit op de sociale, economische en
ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Woonvisie gaat over nieuwe en bestaande woningen
9%

’18-’25

11%

2001-’18

Er staan ca. 18.000 woningen in Tiel,
waarvan 11% na 2000 is opgeleverd.
Tot 2025 komt daar nog eens 9% bij.
Nieuwe woningen, buurten en wijken
bieden doorgroeimogelijkheden voor
bestaande inwoners en de kans nieuwe
groepen van buiten aan te trekken.

Aanleiding
De aanleiding voor deze nieuwe woonvisie is tweeledig: sinds het vaststellen van
de vorige woonvisie in 2013 heeft zowel de woningmarkt zich ontwikkeld, als de
relevante woonopgaven en -thema’s. De nieuwe woonzorg- en beschermd wonenvragen die samenhangen met de WMO zijn hiervan een voorbeeld.

Daarnaast is het wettelijk kader met de woningwet (2015) veranderd. Dit vraagt
om een woonvisie met meer concrete doelstellingen, die als basis kan dienen voor
samenwerking en afspraken met woningcorporaties.
Een andere wet die komende jaren veel invloed gaat hebben is de Klimaatwet.
Daaruit volgt bijvoorbeeld de verplichting tot gasloos opleveren van nieuwbouw of
het vaststellen van een Warmteplan per 2021. Andere voorbeelden van wetgeving
die doorwerkt in het wonen zijn de WMO (combineren zorg en wonen) en de
richtlijn die stelt dat huisvestingsbeleid voor woonwagens een vast onderdeel van
het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid moet zijn.

gebouwd vóór 2000

Voor bestaande woningen liggen de
opgaven vooral op het vlak van
leefbaarheid, zorg en duurzaamheid.
Figuur 2 Woningvoorraad en –planning Tiel
80%

Bron: CBS en Regionale Woningbouwprogrammering
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Doel: toekomstbestendig, vitaal, aantrekkelijk en duurzaam

Leeswijzer

De woonvisie biedt kaders voor investeringen in woningen en de woonomgeving door
de gemeente, door woningcorporaties, door bedrijven en door inwoners zelf.
Daarnaast geeft het invulling aan woongerelateerde opgaven uit andere
beleidsvelden, zoals zorg, economie (woonklimaat als onderdeel aantrekkelijk
vestigingsklimaat, voldoende arbeidskrachten om te voorzien in bedrijfsvoering) en
duurzaamheid. Deze woonvisie is hiervoor faciliterend: we geven wel aan hoe we
voldoen aan de opgaven, maar we definiëren in deze visie niet het beleid voor die
onderwerpen.

Deze woonvisie begint met een beschrijving
van de woningvoorraad en de kwantitatieve
opgave voor de komende jaren.
Vervolgens komen achtereenvolgens de
Tielse ambitie, de positionering in de regio,
de woonopgaven voor Tiel als geheel en voor
de wijken en dorpen en de Tielse aanpak aan
bod.

We zien vier hoofddoelen met betrekking tot wonen in Tiel:
1)

2)

3)

4)

Toekomstbestendig wonen: de woningvoorraad moet passen bij de
woonwensen van de Tielse bevolking. Demografische en economische
ontwikkelingen zorgen voor veranderende woonwensen; in deze visie werken
we uit wat dit voor de woningbouw- en onderhoudsplannen betekent.
Aantrekkelijk wonen: een aangename woonomgeving biedt voldoende
voorzieningen, een goede openbare ruimte, goede bereikbaarheid en
verbindingen, recreatiemogelijkheden en evenementen in en nabij de stad.
Vitale wijken en dorpen: niet alleen Tiel als geheel, maar ook de afzonderlijke
wijken en dorpen moeten aantrekkelijke woongebieden zijn. Met ruimte voor
zorg, voor een goede mix van bewoners, voor verschillende groepen inwoners.
Duurzaam wonen: uit het Klimaatakkoord en bijbehorende wetgeving volgen
forse opgaven, ook op het gebied van wonen.

Het laatste hoofdstuk gaat in op de manier
waarop we de woonvisie samen met alle
betrokkenen willen realiseren.

In deze visie geven we aan wat we de komende vijf jaar willen bereiken. Omdat
beslissingen op de woningmarkt veel langer doorwerken, kijken we in de analyse
langer vooruit en zetten 2030 als stip op de horizon. Aan de visie koppelen we een
uitvoeringsagenda, waarin we twee jaar vooruit kijken. Die agenda willen we elk jaar
actualiseren.
Deze woonvisie sluit aan op “Typisch Tiel”, het kaderstellende document voor de
omgevingsvisie van de gemeente Tiel.
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De Tielse woonvoorraad
Trends, ontwikkelingen en behoefte
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Figuur 3: Bevolkingsontwikkeling – en prognose Tiel

Het aanbod van woningen in Tiel sluit niet meer aan op de vraag die we kunnen voorzien.
Woonwensen veranderen als gevolg van onder meer economische en demografische
ontwikkelingen. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen en de
gevolgen daarvan voor de woningvoorraad.

Bevolkingsontwikkeling 2010-2017

Bevolkingsontwikkeling
Tiel telt 41.465 inwoners. Van 2014 tot 2017 was er sprake van een kleine
bevolkingskrimp. Deze kwam vooral voort uit binnenlandse migratie: er vertrokken meer
mensen uit Tiel, dan er zich vestigden. Met name in 2014 was er sprake van een groot
vertrekoverschot van bijna 400 mensen. Dit viel zowel samen met een lage
woningbouwproductie (zie figuur 4) als een afname van het aantal woningen als gevolg
van de sloop van verzorgingscentrum Westlede en de voorbereide sloop van een flat in de
buurt Ridderweide.

Zowel door deze groei als door de groei van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens,
neemt het aantal huishoudens in Tiel volgens de provinciale prognose tot 2030 met een
kleine 1400 toe, met de grootste stijging in de eerste jaren (+670 tot 2023). De
huishoudenssamenstelling zal de komende jaren veranderen. Het aantal een- en
tweepersoonshuishoudens neemt toe en er is een sterke stijging van het aantal 75plussers te verwachten.

1) Hiermee

volgen we de conclusies van het rapport “Ruimtelijke samenhang regio Rivierenland” (Tordoir,
2015), de prognoses en de woningmarktmonitor van de provincie Gelderland, de regionale
woningbouwprogrammering en het beelddocument “Typisch Tiel” (2019).

43.500
43.000

huishoudens

De komende jaren groeit de bevolking en neemt het aantal huishoudens toe. Volgens de
(hogere) provinciale prognose groeit de bevolking van bijna 41.000 nu naar ruim 43.000 in
2040, de (lagere) CBS-prognose toont een groei tot 2030 en daarna een lichte krimp zien
(zie figuur 3). Het verschil is vooral terug te voeren op de onderliggende migratiecijfers,
die de provincie positiever inschat dan het CBS. We werken beide prognoses uit in de
woningbehoefte, zodat een bandbreedte zichtbaar wordt. In de uitvoering van het beleid
gaan we uit van de hogere prognose, die meer dan het CBS rekening houdt met regionale
en lokale ontwikkelingen1).

44.000

Bevolkings- en huishoudensprognose 2017-2040

42.500
42.000
41.500
41.000
40.500

Bevolkingsprognose CBS

Bevolkingsprognose Gelderland

Bron: Provincie Gelderland, CBS, Primos
Tabel 1. Huishoudensprognose naar type, Tiel 2018-2040
2018
1-2 p. 1429 jaar
1-2 p. 3064 jaar
1-2 p. 6574 jaar
1-2 p. 75
jaar e.o.
Gezinnen
Totaal

2020

2023

1320

1320

1300

1120

970

‘18-’40
- 350

5400

5470

5580

5420

4800

- 600

2570

2660

2630

2950

3110

+ 540

1720

1860

2230

2940

3840

+ 2120

6850
17860

6800
18110

6780
18530*

6800
19230

7000
19720

+150
+ 1860

Bron: Provincie Gelderland, 2016

2030

2040

(*: afrondingsverschillen)
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bevolking

De grootste groep vestigers in de afgelopen periode zijn een- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijd tot en met 29 jaar, voor het grootste deel afkomstig uit omliggende
gemeenten. Daarnaast trekt Tiel relatief veel kleine huishoudens in de leeftijd 30-49 jaar
en gezinnen. Gezinnen richten zich naar verhouding sterker op de dorpen, Passewaaij en
Noord (bron: woningmarktonderzoek Tiel, Companen, 2019).

bron: CBS

Verhuisbewegingen

Typering woningvoorraad

Tot 2013 en in 2017 vestigden zich per saldo 65-plussers en personen in de
“gezinsleeftijd” 25-49 jaar in Tiel. In de tussenliggende jaren was er sprake van
een vertrekoverschot. Tiel heeft veruit de sterkste verhuisrelatie met de
gemeente Buren, zowel als het gaat om vestigers als vertrekkers. Verder valt op
dat Tiel in de periode 2010-2017 per saldo mensen aantrekt vanuit
Geldermalsen, Neerijnen, Culemborg en Neder-Betuwe. Aan West-Betuwe,
Nijmegen en Utrecht verliest Tiel inwoners; vaak gaat het om jongeren. 60% van
alle verhuizingen van Tielenaars vindt binnen de gemeente plaats, 40% van de
verhuizers heeft de gemeente verlaten.

De Tielse voorraad bestaat uit circa 18.000 woningen (17.902 in 2018). 75% hiervan
bestaat uit eengezinswoningen en 25% zijn meergezinswoningen, veelal portieketageflats. Het grootste deel van de woningen is gebouwd in de jaren ’65-’75 en ’95-’05 (beide
16%), op de voet gevolgd door ‘85-’95 (15%).

Ongeveer een kwart van de mensen is binnen de wijk of dorp verhuisd. Mensen
in West, Oost en Passewaaij verhuizen naar verhouding vaker binnen de wijk dan
inwoners van de overige wijken. Vanuit de oudere Tielse wijken verhuizen
relatief weinig mensen naar Passewaaij; vanuit de dorpen juist weer iets meer.
Van de mensen die van buiten in Tiel komen wonen, hebben de meesten zich
gevestigd in Passewaaij en Noord. Logisch, want dat zijn ook de grootste wijken.
Als rekening wordt gehouden met de omvang van de wijk blijkt dat de oude kern
relatief het populairst is onder vestigers.
De grootste groep vestigers in de gemeente Tiel is een één- of tweepersoonshuishouden in de leeftijd tot en met 29 jaar. Daarnaast trekt Tiel relatief veel
kleine huishoudens in de leeftijd 30-49 jaar (26%) en gezinnen (22%). In de Oude
kern zijn relatief veel kleine huishoudens tot en met 29 jaar komen wonen.
Gezinnen richten zich juist sterker op de dorpen (33%), Passewaaij (27%) en
Noord (26%). (Bron: woningmarktonderzoek Tiel, Companen 2019. (zie bijlage
voor onderliggende cijfers).
Figuur 4. Gemeente Tiel, Vestigers naar huishoudenstype per wijk, 2006-2016 (huishoudens)

Bron: CBS Microdata, 2018

55% van alle woningen zijn koopwoningen, 45% huur. 36 van die 45% zijn bezit van
woningcorporaties, 8% is particuliere verhuur. De woningvoorraad bestaat voor een groot
deel uit rij-/hoekwoningen (49%) en ongeveer een kwart aan appartementen. Zowel de
corporatie- als particuliere huurvoorraad tellen naar verhouding veel appartementen
(bron: woningmarktonderzoek Tiel, Companen 2019).

In Passewaaij en de dorpen staan naar verhouding relatief veel koopwoningen. In West is
ongeveer twee derde van de voorraad een corporatiewoning. Ook in Oost (37%) en
Noord (41%) staan relatief veel corporatiewoningen. In de Oude kern is bijna een kwart
van de voorraad een particuliere huurwoning.
De koopvoorraad telt veel betaalbare koopwoningen. De gemiddelde WOZ-waarde was in
2018 € 198.000. t.o.v. € 227.000 in Gelderland en € 230.000 in Nederland (CBS, 2019).
Ruim 70% van de rij-/hoek- woningen heeft een WOZ-waarde tot € 200.000 en van alle
appartementen is dit ongeveer 75%. In de wijken Oost, Oude Kern en West zijn naar
verhouding de meeste goedkope koopwoningen te vinden. Het prijsniveau in de dorpen
en Passewaaij ligt beduidend hoger.
Van de sociale voorraad heeft ongeveer 70% een huur tot eerste de aftoppingsgrens
(€607) en 80% tot de tweede aftoppingsgrens (€651). Circa 6% heeft een huur boven de
€ 720 per maand. Rijwoningen hebben doorgaans een iets hogere huur dan
appartementen. Van alle appartementen heeft 31% een huur tot € 424.

Figuur 5. Gemeente Tiel. Samenstelling woningvoorraad naar eigendom per wijk/dorp, 1-1-2018

Bron: CBS 2019, Kleurrijk Wonen 2019, SCW Tiel 2019
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Woningen in Tiel, naar bouwperiode
Bouwjaar

Aandeel koopwoningen tot
€ 150.000

Bouwperiode woningen
voor 1945

2722

1945-1955

1106

1955-1965

1608

1965-1975

2862

1975-1985

2195

1985-1995

2726

1995-2005

2802

2005-2015

1644

2015-2017
TOTAAL

237
17902

0%
1 tot 10%
10 tot 20%
20 tot 40%
40% of meer

Aandeel sociale huur
0%
10 tot 20%
20 tot 30%
30 tot 40%
40% of meer

Bron: atlasleefomgeving/BAG en CBS

bron: CBS

Eenzijdige wijken die in één dominante bouwstroom gebouwd zijn:
-

Jaren ’50 en ’60: Burgemeesterswijk, Hertogenwijk, Elzenpas-zuid, De Lok,
Het Ooij, Westroijen/De Hennepe (deels)

-

Jaren ’70 en 80: Rauwenhof, Drumpt, Elzenpas-Noord, Ridderweide,
Westroijen/De Hennepe (deels)

7

Wie mogen in sociale huurwoningen wonen?
De primaire doelgroep voor sociale huurwoningen zijn huishoudens die recht
hebben op huurtoeslag (22.700/jaar voor alleenstaanden, ruim 30.825 euro per
jaar voor samenwonenden; een fractie minder voor ouderen). De secundaire
doelgroep heeft geen recht op een huurtoeslag maar mag wel een sociale
huurwoning huren. Zij hebben een inkomen tot 38.035 euro/jaar (prijspeil 2019).
De sociale huur bedraagt maximaal € 720.
Corporaties zijn wettelijk verplicht tenminste 80% van hun woningen aan de
primaire en secundaire doelgroep te verhuren. Daarnaast mogen zij nog 10%
verhuren aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436. Samen met de
primaire en secundaire doelgroep vormen zij de “ruime doelgroep” voor
woningcorporaties. Tenslotte mag de woningcorporatie nog 10% van de
woningen vrij toewijzen.

Figuur 6 Gemeente Tiel, samenstelling sociale voorraad type en prijsklasse (prijspeil 1-1-2018)

Bron: WOZ-registratie Tiel 2019, Kleurrijk Wonen 2019, SCW Tiel 2019
Figuur 7 Gemeente Tiel. Ontwikkeling gemiddelde koopsom en aantal transacties 2010 t/m 2018
(2018 data tot en met derde kwartaal, gearceerde deel = geëxtrapoleerde data Q1-Q3 tot hele jaar)

Ontwikkeling koop- en huurmarkt
Sinds 2013 is de koopmarkt in Tiel sterk aangetrokken. Zowel het aantal
transacties als de gemiddelde koopprijs is gestegen. In 2018 bedroeg de
gemiddelde transactieprijs van een woning € 234.000. Dit ligt boven het
prijsniveau van 2010. Vrijstaande- en twee-onder-een-kapwoningen stegen het
sterkst in prijs.
De druk op de koopmarkt is sterk toegenomen. In 2016 kon een geïnteresseerde
koper nog uit 23,3 woningen kiezen, in 2019 is dat nog maar 5,1. Daarmee is de
druk op de woningmarkt in Tiel nu hoger dan die in Rivierenland (6,6) of
Gelderland als geheel (5,5). In 2016 was dat nog andersom (Companen, 2019).
De druk op de sociale huurmarkt is de afgelopen jaren iets toegenomen, maar er
lijkt over het algemeen geen sprake van sterke krapte op de markt. Het aantal
verhuringen is de laatste jaren iets afgenomen, terwijl het gemiddeld aantal
reacties op een woning is gestegen. De gemiddelde inschrijftijd bedroeg in 2018
6,9 jaar, terwijl de gemiddelde zoektijd 1,1 jaar bedraagt. Niet iedere woning
wordt geaccepteerd en dat is te zien in het aanbiedingsresultaat. Gemiddeld
wordt een woning 3,9 keer aangeboden voordat deze geaccepteerd wordt.

In Tiel heeft naar schatting 10% van de huurders een betaalrisico, iets lager dan
het landelijk gemiddelde (12%). De afgelopen jaren is het aantal huurders met
een betaalrisico iets gedaald (Bron: Woningmarktonderzoek Tiel, Companen,
2019).

Bron: woningmarktcijfers.nl, 2019 (extrapolatie: gemeente Tiel)

Tabel 2. Gemeente Tiel. Ontwikkelingen op de sociale huurmarkt 2015-2018
2015

2016

2017

2018

426

460

418

391

Gemiddeld aantal reacties

60

51

48

75

Inschrijftijd

6,6

6,0

6,1

6,9

Zoektijd (actief)*

0,4

0,8

1

1,1

Aanbiedingsresultaat426

2,6

2,9

3,5

3,9

Verhuringen

* In 2015 is een conversie in het woningzoekenden-systeem doorgevoerd, waarbij de historische gegevens niet konden worden
meegenomen. De zoektijd-cijfers voor 2015 n 2016 geven daardoor een vertekend beeld.
Bron: verhuurgegevens SCW Tiel en Kleurrijk Wonen
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Welk huis kun je in Tiel kopen en welk inkomen heb je daarvoor nodig?

Middeninkomens worden in Tiel relatief goed bediend. De voorraad betaalbare
koopwoningen is groter dan de groep middeninkomens en ook makelaars
constateren dat woningzoekenden in dit segment relatief goed slagen, al horen
daar soms compromissen bij m.b.t. het afwerkingsniveau (Middeninkomens Tiel
in beeld, STEC-groep, 2018).

Behalve voor de middeninkomens heeft STEC ook de marktruimte voor de andere
inkomens in beeld gebracht. Met dit theoretisch model wordt niet voorspeld hoe
de daadwerkelijke vraag op lange termijn zal zijn, maar wel welke ruimte er in de
markt ruimte is voor het toevoegen van segmenten. Er is vooral ruimte is voor
toevoeging van duurdere koopwoningen (vanaf 300.000).
Voor de sociale woningmarkt is het marktruimtemodel minder relevant, omdat
vraag en aanbod in deze sector veel sterker gereguleerd zijn.
Er lijkt in Tiel een beperkte ruimte voor de zogeheten middenhuur (tussen €720
en €900). Er is een redelijk aanbod aan koopwoningen bereikbaar voor mensen
die tot de “ruime doelgroep” van de woningcorporaties behoren. Hierdoor kan
koop hier in veel gevallen een alternatief zijn voor middenhuur. Voor inwoners
die bewust (al dan niet gedwongen) tijdelijk woonruimte zoeken en voor
inwoners die vermogen uit hun woning willen vrijspelen door te verkopen en
vervolgens te huren, blijft middenhuur een alternatief.

Om in Tiel een tussenwoning te kopen met een gemiddelde prijs van €208.000
is een bruto jaarinkomen van circa € 46.000 nodig. Met een inkomen van
€42.000, de bovengrens voor de brede sociale doelgroep, ligt een huis van
€180.000 binnen de mogelijkheden. In december 2018 stonden in Tiel 12
woningen met een vraagprijs onder de €156.000, en 28 onder de € 211.000 te
koop (bron: Funda, zie bijlage 2)
Benodigd bruto jaarsalaris voor de gemiddelde koopsom per woningtype
Soort woning

Gemiddelde
koopsom 2018

Benodigd bruto
jaarinkomen

Netto
maandlasten*

Tussenwoning

208.000

46.000

680

Hoekwoning

221.000

48.500

710

2-1 kap

263.000

56.000

864

Vrijstaand

417.000

77.500

1320

Appartement

181.000

41.000

580

Totaal

230.000

50.000

735

* Obv 1 inkomen, 10 jaar rentevast, na aftrek hypotheekrente
Bron: woningmarktcijfers.nl; Rabobank; Companen 2019

Figuur 8. Marktruimtemodel Tiel.

Huurmarkt

Koopmarkt

> € 1150

> € 698.000

€ 920 - € 1150

€ 510.000 - € 698.000

€ 800 - € 920

€ 378.000 - € 510.000

€ 760 - € 800

€ 307.000 - € 378.000

€ 710 - € 760

€ 266.000 - € 307.000

€ 630 - € 710

€ 211.000 - € 266.000

€ 550 - € 630

€ 156.000 - € 211.000

€ 460 - € 550

€ 126.000 - € 156.000

€ 350 - € 460

€ 83.000 - € 126.000

< € 350

<€ 83.000
2.500

2.000

1.500
1.000
500
Potentiële vraag naar huurwoningen

0
500
Woningvoorraad

1.000
1.500
2.000
Potentiële vraag naar koopwoningen

2.500

3.000

Bron: Stec Groep (2018)
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Verwachte ontwikkeling in de komende jaren
Prognoses doelgroepontwikkelingen
In Tiel behoren bijna 6500 woningen tot de sociale huurvoorraad (= alle woningen met een huurprijs tot € 720/ maand).
Hiervan zijn er ruim 3400 bereikbaar voor de huurtoeslag-doelgroep. Een deel hiervan woont in een particulier
verhuurde woning (550 huishoudens) of een koopwoning (985 huishoudens). Ongeveer 52% van de Tielse inwoners
behoort tot de ruime doelgroep van de corporaties. Van deze groep woont naar schatting 57% in een corporatiewoning.
In de corporatievoorraad worden ook woningen bewoond door mensen met een hoger inkomen: circa 18% van de
huurders heeft een inkomen van meer dan € 41.055 (2018). Deze huurders kregen een woning toegewezen voor de
aanscherping van de toewijzings-eisen en/of hebben in de loop der jaren een inkomensstijging doorgemaakt.
Tabel 3. Gemeente Tiel. Huidige bewoning woningvoorraad naar inkomen en eigendom (inkomensgrenzen 2018)

Bron: lokale monitor wonen, bewerking Companen

In het Woningmarktonderzoek Tiel (Companen, 2019) is op basis van demografische prognoses en de verwachte
ontwikkeling van de inkomensgroepen de gewenste omvang van de sociale voorraad geschetst. Op basis daarvan zal
groep huishoudens met een inkomen tot € 41.055 tot 2023 toenemen met 255 tot 340 huishoudens; tot 2030 gaat het
om 435 tot 605 huishoudens. Bij een gelijkblijvende scheefheid, en rekening houdend met het feit dat niet alle
huishoudens in een sociale huurwoning gaan wonen, betekent dit dat de sociale voorraad zal moeten toenemen met
110 tot 170 woningen. In de periode tot 2030 gaat het om 140 tot 270 woningen. Het gaat hier om de totale omvang
van de sociale voorraad. De nieuwbouwopgave kan hoger liggen als gevolg van compensatie van sloop of verkoop van
sociale huurwoningen, modernisering of het toevoegen van bijzondere woonvormen (bron: woningmarktonderzoek
Companen, 2019).

Positief effect scheefwonen
De corporaties mogen 10% van hun woningen toewijzen aan
mensen met een inkomen tussen de 38.035 en 42.436 euro
(prijspeil 2019), en nog eens 10% “vrij”, dus zonder rekening
te houden met het inkomen van de huurders. In totaal mag
zo maximaal 20% van de woningen worden verhuurd aan
mensen die niet tot de primaire en secundaire doelgroep
behoren. Deze huurders, die in relatie tot hun inkomen een
relatief lage sociale huur betalen, worden “scheefwoners”
genoemd. Deels betreft dit huishoudens die al heel lang in
hun huurwoning wonen en waarvan de inkomensstijging in
die tijd groter is geweest dan de huurstijging. Deels gaat het
om nieuwe of vrijkomende woningen die bewust aan
mensen met een hoger inkomen worden verhuurd. Zeker in
buurten met een hoog aandeel sociale huurwoningen (en
daarmee veel lagere inkomens) komt dit de leefbaarheid ten
goede. Daarom wil Tiel in die buurten goedkoop
scheefwonen laten bestaan. In de woningbouwprognoses
gaan we er daarom van uit dat het percentage scheefwoners
gelijk blijft.

Tabel 4. Gemeente Tiel. Gewenste omvang van de sociale voorraad o.b.v. prognose Gelderland en prognose CBS

Bron: lokale monitor wonen, bewerking Companen
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Kwalitatieve woningvraag
De komende jaren is, op basis van woonvoorkeuren en gemeten verhuisbewegingen, toevoeging van woningen in alle marktsegmenten gewenst. In het
huursegment ligt de opgave iets sterker in het toevoegen van grondgebonden
woningen, maar er is zeker ook een uitbreidingsvraag naar appartementen. Dit
laatste vooral om in te spelen op de toenemende vraag van ouderen.
In de koopvoorraad ligt de grootste uitbreidingsvraag vanuit de gemeten
verhuisbewegingen in het toevoegen van rij- en hoekwoningen, gevolgd door
twee-onder-een-kapwoningen. De vraag naar vrijstaande woningen is lager en
zal sterk afhankelijk zijn van het geboden prijsniveau en de locatie. De vraag naar
koopappartementen is iets groter dan de vraag naar sociale huurappartementen.
(bron: Companen, 2019).
Als we de kwalitatieve vraag vergelijken met het huidige bouwprogramma, kan
worden geconcludeerd dat er ruimte is voor toevoeging van grondgebonden
woningen in de middenhuur. Eerder constateerden we al dat
middenhuurwoningen in Tiel concurreren met een relatief groot aanbod
goedkopere koopwoningen. We nemen daarom wel middenhuur in onze
planning mee, maar gaan hier in de praktijk flexibel mee om. Als in de markt
blijkt dat goedkopere koop beter aanslaat, is verschuiven tussen middenhuur en
koop mogelijk. Andersom geldt dit ook, mocht de woningmarktsituatie daar in
de toekomst aanleiding toe geven.

Figuur 9 : Woningbehoefte, kwalitatieve woningvraag naar eigendom en type

Invoegen: Grafiek met bevolkingsontwikkeling, prognoses CBS en
Huur eengezinssociaal
sociaal
provincie
Gelderland
Huur grondgebonden
(NB:
schaal zo kiezen dat ondergrens in grafiek bij 35.000 en
Huur eengezinsoverige
overige
huur
Huur grondgebonden
huur
bovengrens bij 45.000 ligt, dat “tekent” scherper)
Huurappartement sociaal
Huurappartement overige huur

Figuur 1: bevolkingsprognose Tiel. Bron: WBO, Companen 2019.
Koop Rijwoning

Koop 2-onder-1 kap
Koop Vrijstaand
Koopappartement
0

50

100

2018 - 2023

150
2023
- 2028
2023-2030

200

250

300

2028 - 2033

Bron: CBS Microdata, WoON2015, bewerking, Companen

Figuur 10: Gemeente Tiel. Vergelijking kwalitatieve vraag en planaanbod

Er zijn relatief veel appartementen in het bouwprogramma opgenomen, zowel
sociale huur, overige huur als dure koop. Waar daar ruimte voor is, zullen we
hier enige bijsturing geven: minder appartementen, meer grondgebonden
woningen plannen. Bij grondgebonden koopwoningen is er ruimte voor extra
toevoeging in alle prijssegmenten.
Een andere manier om de kwalitatieve vraag te bepalen, is de marktruimtebenadering. Deze heeft niet als vertrekpunt de gemeten voorkeuren van de
bestaande inwoners, maar zet de vraag van de markt af tegen het bestaande
aanbod (zie figuur 8 op blz. 12). Hieruit komt naar voren dat er aan de bovenkant
van de koopmarkt ruimte is om extra woningen aan de Tielse voorraad toe te
voegen.

Bron: CBS Microdata, gemeente Tiel, Bewerking Companen (2019)
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350

Bouwproductie en –programmering

Bouwlocaties Tiel

De crisis van de afgelopen jaren heeft sterk doorgewerkt in de woningbouwproductie
in Tiel. Aan het begin van de jaren ’10 werden jaarlijks 300 nieuwe woningen
opgeleverd, dit liep terug tot 18 in 2015. Daarna trok de productie geleidelijk weer
aan. In totaal zijn van 2010 tot 2018 gemiddeld 147 woningen per jaar toegevoegd.
Het jaarlijkse streefcijfer dat volgt uit de regionale woningbouwprogrammering 20152025 ligt net boven de 200 woningen. De komende jaren zijn er plannen voor ruim
2200 woningen. Daarvan zitten er per 2019 tot 2023 547 in harde plannen (in
regionale monitor nog 577 in 2018; zie bijlage 2 voor regionale woningmonitor)

Hard en zacht, per 1-1-2019

Figuur 11: Woningbouwproductie Tiel, 2010-2017
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/
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Bron: regionale woningmarktmonitor 2018

“As koopwoningen”

Bekende plannen
“Sociaal hoefijzer”

Gebied met veel zachte plannen

Bron: bestanden locatieontwikkeling gemeente Tiel;
Bewerking gemeente Tiel

Harde
plannen

Zachte
plannen

Tot 2023 zijn op dit moment 405 woningen in de koop en 152 in de huursector
gepland als “hard plan” (zie tabel 5). Daarnaast is er nog een groot aantal “zachte
locaties” in beeld. De meeste geplande koopwoningen, 245, zijn duurder dan 250.000
euro. Een nader te bepalen aantal wordt als vrije kavel in de markt gezet.
De plannen omvatten zowel uitleg- als inbreidingslocaties. Koopwoningen zijn globaal
gepland in een as parallel aan de Waal, sociale woningen in een hoefijzer rondom de
binnenstad. In Tiel-West liggen veel potentiële locaties, in Oost veel zachte plannen.
Corporaties in Tiel hebben op dit moment geen plannen om middeldure
huurwoningen (boven de liberaliseringsgrens) te ontwikkelen. Marktpartijen hebben
14 woningen in het middeldure en dure huursegment in hun plannen opgenomen.
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Kwantitatieve woningvraag

Opgave

Tabel 5 Verwachte ontwikkeling woningvoorraad vergeleken met planvoorraad,
per segment
2018
Verandering 2019Harde
Resterende opgave
2023
plannen
voorraad CBS
Provincie
CBS
Provincie

Om de voorraad te realiseren die is gebaseerd op de provinciale demografische
prognose resteert een opgave in de (ver-)nieuwbouw van 1370 woningen 2030.
Tot 2023 zijn daar al 547 van opgenomen in “harde plannen”, en kan voor 123
woningen nog worden bepaald hoe deze worden ingezet.

Sociale huur
Vrije sectorhuur

6470
1515

110
20

170
34

138
14

-/- 28
6

42
20

Koopwoningen
Nog te bepalen
huur/koop

9730
185

320
50

399
67

405

-/- 85
50

-/- 6
67

17.900

500

670

547

-/- 47

123

totaal

Harde plannen: procedures doorlopen, realisatie mogelijk
Bron: Prognoses Companen 2019, woningbouwprogrammering gemeente Tiel, bewerking
gemeente Tiel.

De woningen in tabel 6 zijn verdeeld naar huur en koop, en naar verschillende
segmenten. Als in de markt blijkt dat er meer behoefte is aan goedkopere koop
dan middeldure vrije sectorhuurwoningen (of andersom) dan kunnen we tussen
die segmenten schuiven. Deze tabel is gebaseerd op het midden-scenario
(economische groei van 0,2% en de Gelderse bevolkingsprognose). In bijlage 3
zijn naast het midden- ook een laag en hoog scenario opgenomen voor zowel de
Gelderlandse als de CBS-prognose. De grootste verschillen in de prognoses
betreffen de verdeling koop/huur: een lagere economische groei leidt tot een
grotere vraag naar sociale huurwoningen, een hogere groei tot minder vraag. In
de Gelderse prognose gaat het om een bandbreedte van ca. 200 woningen.
Na realisatie van deze opgave wordt de verhouding in de Tielse woningvoorraad
35% sociaal, 8% vrije sectorhuur en 55% koop - plus 1% “nader te bepalen”.

Tabel 6 Aantal woningen 2018, en per saldo toe te voegen woningen 2018-2030,
naar segment, obv prognose Gelderland
2018 1)

VSN*

abs

%

9730

54

36
12
18

6470

36

1515

8

185
8170

1

17.900

2018-2023 2023-2030 2018-2030

stand 2030
%
abs
%

%

abs

%

abs

%

abs

66

218
72
109
399

32
11
16
60

278
93
140
510

40
13
20
73

496
165
249
910

36
12
18
66 10640

55

20

170

25

100

14

270

20 6740

35

4

34

5

20

3

53

koop
> 350
250-350
<250
subtotaal
Huur
sociale huur
vrije
sectorhuur
onbekend
subtotaal
nader te
bepalen
huur/koop
totaal

24

204

-

10

67

100

100

120
10

670 100

70

4

323
10

137

10

1568
185
8493

8
1
44

137

1

700 100 1370 100 19.270 100

* VSN=verdeelsleutel nieuwbouw, in %
1)

In de CBS-prognoses zit een klein verschil (40) tussen het aantal huishoudens en het aantal woningen. We gaan hier uit van het aantal woningen, en voegen daar de groei van het aantal
huishoudens zoals door Companen uitgewerkt in het Woningmarktonderzoek (2019) aan toe.
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Prioriteiten 2019-2021: bouwen!

Dit willen we bereiken
We zijn een stad in balans, met ruimte voor alle inwonersgroepen, nu en in de
toekomst. Dat betekent dat we ervoor kiezen de sociale voorraad op peil te
houden; het aandeel krimpt slechts licht als gevolg van de vergrijzing en het
feit dat meer ouderen ervoor kiezen in hun (koop)woning te blijven wonen. Bij
de lichte groei die we aanhouden (volgens de Gelderse bevolkingsprognoses)
betekent dit dat de sociale voorraad in absolute zin iets zal toenemen.

Tot 2030 verwachten we de sterkste groei in de eerste jaren. Elke twee jaar
monitoren we de voortgang en de prognoses, en stellen waar nodig onze
planning bij. Voor de eerste jaren mikken we op het toevoegen van 200
woningen per jaar. Dat is: per saldo. Compensatie voor sloopwoningen of
samenvoegen van woningen leidt tot extra bouwopgaven.

Om ervoor te zorgen dat ook personen die aangewezen zijn op iets duurdere
huurwoningen aan bod komen, en om de diversiteit in buurten met veel
corporatiebezit niet te laten teruglopen, houden we het aandeel
“scheefwoners” stabiel.
Daarnaast kiezen we voor het benutten van de marktruimte aan de bovenkant
van de markt. Van de geprognotiseerde groei van bijna 1400 woningen tot
2030, zetten we een substantieel deel in om duurdere koopwoningen en
kavels toe te voegen.

De voorspelde ontwikkeling van huishoudens in Tiel matcht niet helemaal met
de bestaande programmering van woningen. We sturen daarom bij: minder
appartementen (zowel huur als koop), en de appartementen die we realiseren
zijn vooral bedoeld voor 1- en 2 persoonshuishoudens en senioren. Meer
grondgebonden sociale woningen, meer koopwoningen, en meer woningen in
het midden- en hogere segment.
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3

De ambitie: Fruitstad Tiel
“Wonen” draagt voor een belangrijk deel bij aan de
fruitstad die we willen zijn: Groen, gezellig en vitaal. We
willen bestaande woningen, buurten en wijken
toekomstbestendig, levendig en leefbaar houden. En we
zetten nieuwe plannen in om Tiel gevarieerder en
aantrekkelijker te maken, zodat we voldoende nieuwe
inwoners trekken om de stad ook op lange termijn vitaal te
houden.
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Fruitstad Tiel: groen, gezellig, vitaal
Wij willen de Fruitstad zijn, ook als het gaat om wonen. Fruitstad Tiel betekent voor wonen:
groene stad, gezellige stad, vitale stad. Met gemoedelijke, groene, ruime dorpen.
De groene stad is ruim van opzet, met openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten,
verblijven en bewegen. We willen dat ieder hier goed kan wonen, met een woning die past
bij ieders portemonnee. Duurdere woningen, betaalbaarder woningen: wij bieden voor
ieder wat wils.
In de gezellige stad is het goed leven en wonen. We letten een beetje op elkaar, en je kunt
hier terecht voor goed onderwijs, goede winkels, goede verenigingen en goede zorg.
De vitale stad is levendig en leefbaar, en ook goed bereikbaar. Dorpen en wijken kennen
een goede mix van bewoners, en de instroom van nieuwe, werkende, relatief jonge
inwoners zorgt dat het draagvlak voor voorzieningen intact blijft.
De Fruitstad is ook vanouds een handelsstad, een stad van doeners. Niet voor niets heeft
Tiel meer banen per 1000 inwoners dan veel andere gemeenten; hier wordt gewerkt. Dat is
niet alleen te zien op de bedrijventerreinen langs de A15, maar ook in het samen
aanpakken door bewoners, zoals bij het opknappen van het wijkgebouw en de omliggende
openbare ruimte aan de Peppellaan. En we hebben Passewaaij gebouwd: sinds 1998
hebben hier ruim 3300 huishoudens een nieuw thuis gevonden.

Figuur 12
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Inkomensverdeling
Tiel kent een relatief groot aandeel lagere en middeninkomens. Er bestaat
samenhang tussen het aantal lage inkomens in een gemeente en zaken als
zorgvraag, het aantal uitkeringen, en het opleidingsniveau van de bevolking. Dit
leidt tot hogere kosten (aan bijvoorbeeld zorg en bijstand) en lagere inkomsten
(zoals minder WOZ-opbrengsten) voor de gemeente. Het leidt ook minder
koopkracht in de stad, wat een lager draagvlak voor voorzieningen betekent.

Meer koopkrachtige inwoners = meer draagvlak voor voorzieningen en goed opgeleid
personeel voor bedrijven
We willen een gevarieerde bevolkingsopbouw met voldoende werkenden en een goede
mix van hogere en lagere inkomens. Instroom van nieuwe inwoners met een hoger
opleidings- en inkomensniveau zorgt voor een evenwichtiger bevolkingsopbouw qua
opleidingen, inkomen en leeftijd. Het versterkt ook het draagvlak voor gemeentelijke
investeringen en voor voorzieningen, van onderwijs tot winkels, van zorg tot sport &
recreatie.
De binding van inwoners in de leeftijd van 20 tot 64 (de beroepsbevolking) zorgt er voor dat
er voldoende werknemers voor de bedrijven in Tiel en Rivierenland zijn.

De laatste jaren is zichtbaar dat Rivierenland in toenemende mate aantrekkelijk is voor
overloop uit de Randstad, en voor vestigers uit andere delen van het land die dichter bij de
Randstad willen wonen (Tordoir, 2015). De balans tussen “betaalbaar en ruim wonen”
enerzijds en “goede bereikbaarheid Randstad” anderzijds maakt onze regio steeds
aantrekkelijker.

Dit willen we bereiken

Tiel is ook op woongebied dé Fruitstad: groen, gezellig en vitaal. We willen
een levendige stad blijven, met goede voorzieningen voor onze inwoners en
gevarieerde wijken.
Elke inwoner kan goed wonen, passend naar inkomen,
huishoudenssamenstelling en levensfase. Starters en jonge gezinnen kunnen
hier hun eerste stap maken, en in of buiten Tiel doorgroeien in hun
wooncarrière.
We bieden ruimte voor vestigers van buiten Tiel. We willen meer hoger
opgeleiden en hogere inkomensgroepen aan onze stad binden en daarmee de
sociaal-economische structuur versterken. Dit versterkt ook het draagvlak –
en daarmee het behoud - van voorzieningen.

Zowel om de doorstroming binnen Tiel als de aantrekkelijkheid voor nieuwe vestigers te
versterken, willen we aantrekkelijke woningen voor hogere inkomensgroepen aan de stad
toevoegen.
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4

Krachtig centrum in
Rivierenland
Tiel en Rivierenland zijn met elkaar verbonden. Tiel biedt
werk, voorzieningen en een roltrapfunctie voor wonen aan
de regio. Andersom heeft Tiel de regio ook nodig om de
aantrekkingskracht voor nieuwe inwoners en bedrijven van
elders te vergroten en om als stad goed te kunnen
functioneren.
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Een woningmarkt is, net als een arbeidsmarkt, vooral een regionale markt. Als de
regio als geheel een compleet aanbod aan werk, voorzieningen en woonmilieus
biedt, maakt dat alle gemeenten sterker. Niet alles kan overal aanwezig zijn, en dat
hoeft ook niet. Bewoners die dorpse rust en ruimte zoeken kunnen in Rivierenland
uitstekend terecht in verschillende dorpen. Gezinnen die graag op forens-afstand
van de Randstad wonen, met auto of trein naar hun werk gaan, en goed onderwijs
en stedelijke voorzieningen zoeken, kunnen prima in Tiel terecht. Dat geldt ook
voor senioren die graag op korte afstand van (zorg)voorzieningen wonen. Een
sterke regio maakt Tiel sterker, en een sterk Tiel is goed voor de regio.
Het versterken van de woningmarkt vraagt om afstemming van beleid en om
samenwerking met partijen in de regio.
Tiel in de regio
De regio bevindt zich op het kruispunt van (inter-)nationale vervoersassen over
water, weg en spoor. In “Ruimtelijke samenhang regio Rivierenland” (2015)
constateert prof. Tordoir dat Rivierenland met haar historische kernen,
aantrekkelijk landschap en ligging nabij de Randstad kansen biedt voor het verder
uitbouwen van een woonklimaat voor merendeels welvarende pendelaars.
Rivierenland kan door haar ligging tussen economisch sterke stadsgewesten
(noordvleugel Randstad, Arnhem-Nijmegen, Brabantse steden) veel werkenden
uit die gebieden trekken. Het complete aanbod aan verschillende woonmilieus in
Rivierenland maakt de regio aantrekkelijk voor vestigers. De instroom hiervan zal
tot 2030 volgens Tordoir meer dan voldoende zijn om de door het CBS
voorspelde krimp te compenseren. Er blijft sprake van vergrijzing, maar de
instroom van werkenden en gezinnen zorgt tegelijk voor het behoud van
draagvlak voor uiteenlopende voorzieningen en een gezonde economie.
Rivierenland kent zelf geen groot stedelijk centrum. Binnen Rivierenland
vervullen naast Tiel ook Geldermalsen (de kern), Culemborg en Zaltbommel een
zekere centrumrol, vooral gericht op de direct omliggende gemeenten. Tiel is
duidelijk het primaire regionale centrum als het gaat om werk, winkels, diensten,
zorg en recreatie. Met haar logistieke sector, hoogwaardige en kennisintensieve
diensten, de vanouds sterke tuinbouw en voedingsmiddelenindustrie,
zorgorganisaties, winkels en onderwijs levert de gemeente een belangrijke
bijdrage aan de regionale economie.

De positie van de gemeente in de regio is sterk, maar tegelijk is zichtbaar dat
omliggende gemeenten zich in toenemende mate ook op andere steden in de regio en
erbuiten richten.
Jongeren vertrekken in vrij grote getalen uit de regio naar de grote steden (voor studie,
eerste baan). In een volgende levensfase trekken mensen met een baan en (jong) gezin
weer van de grote stad naar suburbane en landelijke gebieden. Het netto verlies van
jongeren uit de regio wordt in de meeste gemeenten gecompenseerd door netto winst
in instroom van andere leeftijdsgroepen; tussen 2013 en 2017 gold dit (net) niet voor
Tiel (zie pagina 8, figuur 3). Waar jongeren uit Tiel vaak naar steden buiten de regio
vertrekken, is te zien dat starters en jonge gezinnen uit omliggende gemeenten zich
relatief vaak in Tiel vestigen. Daardoor blijft de beroepsbevolking (het aantal inwoners
tussen de 20 en 64) beter op peil dan in veel andere gemeenten, die minder of geen
instroom hebben en net als Tiel óók met een vergrijzende bevolking te maken hebben.

Buren

Culemborg

Neder-Betuwe
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Maasdriel
Bron: Ontwerp Ruimtelijke Strategische
Visie Regio Rivierenland, 2018
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In de regio zijn kleine kernen populair bij mensen in de wat hogere
inkomenscategorieën, terwijl Tiel netto mensen trekt in de middengroepen en ook
steeds meer ouderen aan zich bindt. Dit is een logische ontwikkeling gezien de lokale
samenstelling van de woningvoorraad en het lokale voorzieningenniveau. 65-plussers
trekken, als ze het zich financieel kunnen veroorloven, steeds vaker naar
centrumgemeenten met hoogwaardige leefmilieus en/of goede voorzieningen voor
ouderen. Bovenstaande conclusies van Tordoir (2015) komen overeen met het
regionaal woonbehoefteonderzoek van Smart Agent (2015). Daarin wordt geschetst
dat de A2-corridor (Zaltbommel, Geldermalsen, Culemborg) een aantrekkelijk
vestigingsgebied is voor hoogopgeleide kenniswerkers, en Tiel vooral aantrekkelijk is
voor gezinnen die stedelijke voorzieningen willen combineren met ruim wonen en
goede bereikbaarheid via de A15 of per spoor. Tiel trekt ook starters en ouderen die
dicht(er) bij voorzieningen willen wonen uit de regio, met name uit de direct
omliggende gemeenten Buren, Neder-Betuwe en West Betuwe. Bij elkaar biedt de
regio een compleet aanbod.

Bedrijfslocaties in heel Rivierenland zijn populair. Ook met de uitbreiding van
bedrijventerrein Medel wordt de komende jaren een flinke groei van de
werkgelegenheid (+1250 banen) verwacht; deels MBO-ers – die doorgaans in een
straal van 15 km van hun werk willen wonen, en in toenemende mate HBO-ers. Ook
bij bestaande bedrijven neemt het aandeel hoogopgeleiden toe (zie bijlage 4;
wonen en economie).

Verder geldt dat zzp-ers en arbeidsmigranten voor de economie van Rivierenland
belangrijk zijn. Zowel in de agrarische sector als in de logistiek vervullen zij een
groot deel van de banen. Ook voor deze groep is het belangrijk goede huisvesting te
bieden.

De regionale opgave
Demografie
Met de vergrijzing in de omliggende gemeenten is de “roltrapfunctie” van Tiel en
andere grotere kernen ondermijnd. De “roltrap” hield in dat jongeren uit de
gemeente vertrekken naar grotere steden, maar dat hun vertrek voldoende werd
gecompenseerd door vestigers “in de gezinsvormende leeftijd” uit omliggende
kernen, die na verloop van tijd binnen de gemeente doorstromen naar een
volgende woning. Hiermee werden de gevolgen van de vergrijzing enigszins
“gedempd”. Om dit zo te houden, is het belangrijk dat we met de regio inzetten op
het aantrekken van nieuwe inwoners; de kansen daarvoor liggen er.
Hiernaast zien we een nieuwe binnenregionale “voeding” van de roltrap ontstaan,
doordat steeds vaker ouderen uit kleine kernen vertrekken naar grotere gemeenten
met voorzieningen binnen handbereik. Aan de ene kant vraagt dit ook weer om
regionale inzet om inwoners van buiten te trekken, die terecht kunnen in de
woningen die de verhuizende ouderen achterlaten. Aan de andere kant vraagt dit
om voldoende geschikte woningen voor deze groep in de grotere kernen.
Wonen en economie
Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat is belangrijke basisvoorwaarde is om een
goed opgeleide beroepsbevolking te trekken en te behouden, en een belangrijk
onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Goed opgeleide
beroepsbeoefenaars laten in hun keuze de kwaliteiten van woon- en leefklimaat
zwaar meetellen. Dat geldt met name voor jongvolwassenen die vaak verhuizen
(Tordoir, 2015).
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Aantrekkelijk woon- en leefklimaat
Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat vraagt behalve om voldoende geschikte
woningen ook om goede voorzieningen en goede bereikbaarheid. Regionaal willen
we ons inzetten voor een diversiteit aan woonmilieus voor verschillende
doelgroepen. Tiel biedt daarin woonmilieus voor mensen die stedelijke
voorzieningen zoeken – niet hoogstedelijk zoals in de Randstad, maar wel met een
breed aanbod aan culturele-, zorg-, onderwijs- en commerciële voorzieningen. In
“Typisch Tiel” (2019) is de ambitie opgenomen om ook hoger onderwijs aan de stad
te binden. Veel jonge gezinnen of samenwonenden, of juist ouderen die de nabijheid
van voorzieningen zoeken passen bij Tiel. Binnen Rivierenland kijken we gericht naar
onze buurgemeenten als het gaat om een aanbod voor inwoners die veel rust,
landelijke en grote grondgebonden woningen zoeken.
Samen met de andere gemeenten in Rivierenland willen we zorgen voor passende
woonmilieus op goed per openbaar vervoer en auto bereikbare locaties. Het is in dit
verband belangrijk dat de regio zich in overleg met de NS, Arriva en de provincie
sterk maakt voor behoud van een goede, hoogfrequente spoorverbinding.
Regionale woningbouw-ontwikkelingen
Tiel wil haar rol in de regio versterken: voldoende en goede woningen voor
werknemers, behoud van de eerder genoemde roltrapfunctie, betere
doorstroommogelijkheden binnen stad en regio en invullen van een deel van de
vraag uit omliggende stedelijke regio’s.

Dit willen we bereiken
We willen dat meer inwoners uit de omliggende stedelijke gebieden zich hier
vestigen. Als regio bieden we een compleet palet aan woonmogelijkheden. We
zetten in op een sterke woningmarktregio Rivierenland met een diversiteit aan
woonmilieus, aantrekkingskracht op draagkrachtige inwoners van buiten de
regio en evenwichtige spreiding van sociale woonvoorzieningen.
We zetten ons in voor een blijvend aantrekkelijke en goed bereikbare regio
waar het goed wonen en werken is. De regio als geheel biedt een breed palet
aan woonmogelijkheden, die goed aansluiten bij de woonwensen van
bestaande inwoners en nieuwvestigers. Het woonaanbod draagt bij aan een
goed vestigingsklimaat voor bedrijven.
Tiel kiest in de regio voor een positie als groene, gezellige gezinsstad met
uitstekende voorzieningen. We bieden nieuwe woningen voor vooral
draagkrachtige gezinnen, en een goede bestaande woonvoorraad voor starters
en doorstromers. Tiel wil met de ontwikkeling van nieuwbouw weer in de pas
gaan lopen met de regio.

De woningbouwproductie in Tiel blijft achter op die van de regio (zie bijlage 5). Dat
lijkt onder andere te komen door een gebrek aan voldoende uitleg-locaties in Tiel.
De komende jaren wil Tiel bijschakelen, en de woningbouwontwikkeling in hetzelfde
tempo oppakken als de rest van de regio.
Bovenlokale opgaven
Voor een aantal beleidsmatige opgaven is de regio de aangewezen schaal. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over de woningbouwprogrammering met de
provincie, afspraken over huisvesting arbeidsmigranten of afspraken over woon-zorgdoelgroepen die te klein zijn om in alle gemeenten te huisvesten, maar wel voor
inwoners van alle gemeenten beschikbaar moeten zijn. Ook praktische zaken die
eenmalig specialistische inzet vragen en overleg met de provincie, zoals
“asbestsanering”, zijn goed om regionaal op te pakken. De komende jaren werken
we de inzet op deze en soortgelijke onderwerpen graag samen met de
regiogemeenten uit. De inzet van Tiel is daarbij telkens dat lasten en lusten
evenwichtig worden verdeeld.
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Ambitie: Het is 2030. Tiel is een krachtig centrum in Rivierenland

Prioriteiten 2019-2021

In 2030 is Rivierenland een vitale regio te midden van sterke stadsgewesten.
De kwaliteiten van de beroepsbevolking zijn een belangrijke steunpilaar voor
economische ontwikkeling. Daartoe biedt Rivierenland uitstekende woon- en
leefmilieus voor zowel nieuwvestigers, binnen-regionale verhuizers als
zittende inwoners.

-

Door de vergrijzing trekken er vanuit de kleine kernen steeds minder
jonderen, en wat meer ouderen naar Tiel. Een deel van de jongeren volgt
HBO-onderwijs in Tiel, maar veel trekken nog wel naar de grotere steden voor
studie of eerste baan. Door de vestiging van nieuwe inwoners van buiten
Rivierenland blijft het aantal inwoners toch op peil.

-

We zetten met een regionale campagne in op het aantrekken van
nieuwe inwoners uit omliggende stedelijke regio’s.
Met de regio maken we ons sterk voor behoud van een goede spoordienstregeling voor Rivierenland en Tiel.
We zorgen voor regionale afstemming van het woonbeleid, o.a. door
het uitvoeren van een Regionaal Woonbehoefteonderzoek in 2019.
Daarin willen we onder meer afspraken maken over een evenwichtige
verdeling van de sociale woningbouwopgaven over de regio.

Als geheel biedt de regio alle woonmilieus, maar niet alles in alle gemeenten.
Rustzoekers en hoger opgeleiden/hogere inkomens die veel ruimte en
vrijheid in en om de woning zoeken, kunnen uitstekend terecht in de meer
landelijke gemeenten, terwijl Tiel zich richt op gezinnen: hogere
(midden)inkomens kunnen terecht in nieuwbouw, starters en lagere
(midden)inkomens vooral in de grote voorraad relatief betaalbare
koopwoningen.
Van de 60-plussers die vanuit Rivierenland naar Tiel trekken vanwege de
goede voorzieningen weet Tiel een koopkrachtige groep aan de stad te
binden met aantrekkelijke (middel)dure woningen op korte afstand van die
voorzieningen.
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5

Aantrekkelijke fruitstad
aan de Waal
Tiel biedt goede woonmilieus voor alle leeftijdsgroepen. De
nabijheid van het groene landschap en de ligging aan de
Waal geven Tiel extra charme, zeker in combinatie met de
historische binnenstad.
Voor alle inwoners is er een passende woning, in een
leefbare wijk.
De bewoners van nu én de nieuwvestigers van de komende
jaren zorgen met elkaar voor een blijvend draagvlak voor
voorzieningen en werknemers voor een goede
economische ontwikkeling.
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De komende jaren willen we, samen met inwoners, woningcorporaties en
ondernemers het wonen in Tiel verder versterken. We willen dat inwoners nu en in de
toekomst naar tevredenheid kunnen wonen. Betaalbaar en passend voor elke
inkomensgroep. Waar nodig in woningen of wooncomplexen die aangepast zijn aan
nieuwe eisen en normen. Met goede mogelijkheden om lang(er) thuis te wonen als er
zorgvragen zijn. Interessant voor doorstromers en starters uit de omliggende
gemeenten. En aantrekkelijk genoeg om meer hoger opgeleiden van elders aan onze
Hanzestad te binden. Dat vraagt behalve diversiteit in woonmilieus om een leefbare
stad met leefbare wijken en buurten, en goede voorzieningen, stedelijke
ontmoetingsplekken en activiteiten. Naast dit alles stelt ook de energietransitie
specifieke eisen aan wonen. Al bovenstaande zaken hebben gevolgen voor de
woonvoorraad.
Bij al deze opgaven zoeken we de juiste balans: tussen bouwen voor bestaande vragen
en ruimte bieden aan nieuwe inkomensgroepen, tussen investeren in vitale en
leefbare wijken en energie-transitie enerzijds, en het betaalbaar houden ervan
anderzijds. In dit hoofdstuk werken we dit in vier opgaven: een toekomstbestendig
woonaanbod, aantrekkelijke woonomgeving, vitale wijken en dorpen en duurzaam
wonen.
De overkoepelende opgaven voor wonen zijn:
1: Toekomstbestendig woonaanbod
• Blijven binden eigen en regionale jongeren (worden er wel minder)
• Aantrekken (potentieel) werkenden tussen 20-64, met name starters en
gezinnen van buiten
2: Aantrekkelijke woonomgeving
•
Behouden en vergroten aantrekkelijkheid van de stad om inwoners te
behouden en te trekken
3: Vitale wijken en dorpen
•
Goede mix bewoners per wijk en buurt bewaren of herstellen; voorkomen
stapeling problemen
•
Aanpassingen aan woningen en goede ambulante en mantelzorg is nodig om
mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen
•
Goede (woon-)zorg en aandacht voor bijzondere doelgroepen
•
Goede, vitale en aantrekkelijke stad vraagt om maatwerk per buurt
4: Duurzaam wonen
•
Energietransitie betaalbaar vormgeven om haalbaarheid en draagvlak te
vergroten
•
Investeren in klimaatadaptatie op natuurlijke momenten (bijv. als riool of straat
aan groot onderhoud toe is) en benutten om de kwaliteit van de leefomgeving
fysiek en sociaal te versterken.
Op de volgende pagina’s werken we deze opgaven nader uit en geven we de bijbehorende
prioriteiten voor de komende twee jaar.

Dit willen we bereiken
Mensen die hier (komen) werken moeten in Tiel kunnen wonen. Zij zijn
belangrijk voor het draagvlak van alle voorzieningen, dus we zorgen dat het
woonklimaat goed op hun wensen blijft aansluiten. De wooncarrière –
vestigen, blijven en doorstromen – is goed georganiseerd. Ook vestigers uit
andere regio’s vinden hier een goed woonmilieu tegen redelijke kosten en op
acceptabele woon-werk-afstand van de Randstad. Dit vraagt om meer
woningen in het middeldure huur- en het dure koopsegment, en om
diversificatie van woonmilieus.
Dat draagt ook bij aan leefbare wijken en dorpen. We willen dat onze buurten
vitaal zijn, met een goede mix van bewoners. Inwoners kunnen lang, gezond
zelfstandig thuis blijven wonen en daar de zorg krijgen die nodig is. Voor
inwoners van Tiel die dat nodig hebben, zijn er voldoende zorggeschikte
woningen beschikbaar.
We willen stapeling van problemen op buurt- en straatniveau voorkomen. We
willen ook duurzame woningen, maar niet tegen elke prijs. Duurzaamheidsinvesteringen moeten bijdragen aan lagere of maximaal gelijke totale
woonlasten.
We zorgen voor een aantrekkelijke – echt Tielse – leefomgeving, waar wonen
onlosmakelijk is verbonden met de daarbij behorende voorzieningen en de
kwaliteiten van de stad: ligging aan de Waal, nabijheid van een aantrekkelijk
buitengebied en een prima bereikbaarheid. Binnen de regio onderscheidt Tiel
zich door haar voor gezinnen, starters en ouderen aansprekende
woonmilieus, met haar ligging aan de Waal, een aantrekkelijke historische
binnenstad en een ruim aanbod aan commerciële en niet-commerciële
voorzieningen. Versterking van dit profiel is het uitgangspunt voor de groei.
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Opgave 1: Een toekomstbestendig woonaanbod
1370 woningen tot 2030, te beginnen met 200 per jaar
Tot 2030 zijn 1370 extra woningen nodig om de groei van het aantal
huishoudens op te vangen (zie hoofdstuk 2, pagina 16, tabel 6). Voor de periode
tot 2023 is er ruimte voor het toevoegen van per saldo 670 woningen, waarvan
er al 547 in de “harde plannen” zitten. De eerstkomende vier jaar zetten we in
op de productie van 200 woningen per jaar. Dat leidt, als we alles realiseren, tot
meer woningen dan geraamd. Echter: de ervaring van de afgelopen jaren leert
dat niet alles wat we plannen ook binnen de beoogde termijn wordt
gerealiseerd, en ook in de huidige markt is het de vraag of bouwbedrijven en
materialenleveranciers alle vraag aankunnen, en of zij dan kiezen voor bouwen
in Tiel of ergens anders. Ook als we de 200 woningen per jaar wél halen, is dat
niet erg. Dan lopen we hooguit iets voor op de planning tot 2030. Ons
uiteindelijke doel is niet om exact 200 woningen per jaar toe te voegen, maar
om de 1370 woningen tot 2030 te realiseren.

Die 1370 woningen betreffen netto-toevoegingen. Woningen die gesloopt
worden of woningen voor bijzondere doelgroepen komen daar in het
bouwprogramma nog bij.

Bijsturen woningvoorraad
In figuur 10 (pag.14) is te zien dat er, afgezet tegen de bevolkingsprognose, te veel
appartementen en te weinig grondgebonden woningen gepland lijken. Daarom zullen
we in onze eerstvolgende woningbouwprogrammering kritisch kijken, welke harde
plannen al onomkeerbaar zijn, en waar nog bijsturing mogelijk is. In overleg met de
initiatiefnemers gaan we na, of er ruimte is om de plannen op andere segmenten te
richten. Ook onderzoeken we of er in de tijdplanning ruimte is om gebouwen met
veel appartementen naar de periode 2023-2030 te schuiven, zodat we op korte
termijn ruimte creëren voor meer grondgebonden woningen, zowel in de sociale huur
als de koopsector.
Hoewel we dus willen bijsturen in het aantal appartementen, is het niet gezegd dat er
helemaal geen appartementen meer nodig zijn. Er blijft behoefte aan appartementen
bestaan, bijvoorbeeld voor senioren en voor bijzondere doelgroepen als
spoedzoekers, starters of arbeidsmigranten.
Meer koop, meer vrije sectorhuur, meer kleine huishoudens, meer vrije kavels

Op basis van de in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen (marktruimte, economische
ontwikkeling, demografische ontwikkeling) willen de we ook woningen realiseren in
de segmenten die nu ondervertegenwoordigd zijn op de Tielse woningmarkt. Dat
betekent dat we inzetten op middeldure en dure huur en koop en betaalbare huur
(tot de aftoppingsgrens). Bij middeldure en dure huur houden we, samen met
verhuurders en ontwikkelaars, de vinger aan de pols. Als blijkt dat dezelfde doelgroep
beter kan worden bereikt met koopwoningen in een vergelijkbaar prijssegment, is
uitruil tussen vrije sectorhuur en koop bespreekbaar.
In het koopsegment willen we naast reguliere woningen ook vrije kavels realiseren. In
de nog te realiseren buurten in Passewaaij reserveren we hier ten minste 10% van het
aantal woningen voor. Bovendien willen we meer woningen voor kleine huishoudens
realiseren, waarvan een deel voor starters (sober, betaalbaar) en een deel
levensloopgeschikt (iets duurder doordat zorggerichte aanpassingen aan de woning
worden aangebracht).
Hoe te sturen?
De gemeente voert geen actief grondbeleid. Bij ontwikkeling van woningbouw door
marktpartijen maken we afspraken over de minimale omvang sociale huur en sociale
koop. Waar mogelijk stimuleren we samenwerking tussen marktpartijen en
woningcorporaties bij plan- of gebiedsontwikkelingen.
Daarnaast geven we sturing aan de gewenste ontwikkeling via de Omgevingsvisie en
de het Omgevingsplan (en tot de tijd dat we die hebben via het bestemmingsplan).
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Sociale huur
Bereikbaar: voldoende woningen voor de doelgroep, nu en in de toekomst
We willen in Tiel voldoende sociale huurwoningen behouden voor het aantal
inwoners dat daar op basis van hun inkomen voor in aanmerking komt. Doordat
ouderen van nu vaker in hun koopwoning blijven wonen dan voorheen, verwachten
we dat tot 2030 iets minder senioren een sociale huurwoning zullen betrekken
(bron: Companen, 2019). Buiten deze ontwikkeling houden we het aandeel sociale
huurwoningen stabiel, dus inclusief de huidige 23% scheefwoners. In totaal
betekent dit dat we tot 2030 per saldo 270 woningen aan de sociale voorraad
toevoegen (zie tabel 6 op pagina 16). Door sloop en herstructurering kan het totaal
aantal nieuwe sociale woningen hoger dan deze 270 uitvallen.
De komende jaren monitoren we de demografische en economische ontwikkeling.
Bij een grotere economische groei verwachten we minder vraag naar extra sociale
huurwoningen, bij een lagere groei juist meer (zie bijlage 3; huishoudensprognoses
en gewenste omvang sociale voorraad). In dat geval passen we onze
bouwprogrammering aan.
Hoewel de omvang van de sociale huurvoorraad met 6470 woningen van de
corporaties plus een deel van de 1515 particulier verhuurde woningen (tabel 6, pag.
16) ook tegen een sociale huurprijs wordt verhuurd voldoende is voor de groepen
die erop aangewezen zijn, zijn er ook wachtlijsten. De gemiddelde zoektijd is ruim 1
jaar. Dit is, vergeleken met de zoektijd van mensen op de koopmarkt en vergeleken
met zoektijden voor sociale woningen in andere gemeenten, niet overdreven lang.
Scheefwonen is goed voor diversiteit van buurten
Het Rijk hecht veel belang aan het terugdringen van scheefwonen 1 door corporaties.
We willen dit echter niet in alle gevallen ontmoedigen. Vooral in wijken met veel
corporatiewoningen, en dus met veel mensen met lagere inkomens, vinden we de
bestaande 23% scheefheid prima. Het voorkomt dat er een te grote clustering van
mensen met de laagste inkomens ontstaat, en draagt daarmee bij aan de diversiteit
en leefbaarheid van buurten.
Versterken doorstroming in koop en huur
We willen stimuleren dat mensen wiens inkomen in de loop der tijd is toegenomen
doorstromen naar duurdere woningen, zodat hun goedkopere woningen
beschikbaar komen voor starters of andere doorstromers. Daarnaast willen specifiek
de doorstroming van senioren naar “senior-geschikte” woningen stimuleren, op
beperkte schaal meer middenhuur-woningen toevoegen, en de bestaande
woningmarkt voor starters en middeninkomens beter toegankelijk maken.

1

zie kader over “scheefwonen” op pagina 13 voor uitleg over scheefwoners

Doorstroming senioren
Deze komt in de praktijk moeilijk op gang. Uit een nationaal onderzoek van de ANBO
(Wonen en Verhuizen, 2015) komt naar voren, dat dit in 26% van de gevallen komt door
onvoldoende geschikt aanbod in de eigen gemeente of de onbekendheid met dit aanbod,
in 25% van de gevallen om financiële redenen en in 19% van de gevallen omdat ouderen
de sociale contacten in de eigen buurt niet willen missen. Redenen om wél te verhuizen
zijn “liever verhuizen naar een aangepaste woning dan dit in de bestaande woning te
regelen (duur, veel gedoe)” en “verhuizen als het qua gezondheid nog kan (niet wachten
tot het te laat is).
De laatste tijd is zichtbaar dat steeds meer ouderen toch kiezen voor een
onderhoudsvrije huurwoning, of onderhoudsarme (want nieuwe) en gelijkvloerse
koopwoning. Daarbij helpt het dat sinds 2018 de hypotheekregels voor ouderen zijn
verruimd.
We willen de doorstroming van ouderen stimuleren door meer passend aanbod op korte
afstand van voorzieningen te realiseren.
Toevoegen middenhuur
De voordelen van middenhuur (tussen de 720 en 900 euro per maand) zijn:
• Middenhuur helpt doorstroming te verbeteren, zowel van sociale huur naar vrije
sectorhuur, als voor ouderen van een koopwoning naar een onderhoudsvrije, energiezuinige en senior-geschikte huurwoning.
• Middenhuur biedt mogelijkheden voor mensen die tijdelijke huur zoeken (bijvoorbeeld
in verband met werk of echtscheiding) en starters zonder spaargeld of vast contract.
• Middenhuur is nodig om mensen die tussen wal (grenzen passend wonen sociale
huur) en schip (hypotheekvoorwaarden banken) vallen toch te kunnen huisvesten.
• Middenhuur kan in wijken met veel sociale huur helpen mix van bewoners te
versterken en stapeling van bewoners met problemen te voorkomen of verminderen.
Door de specifieke Tielse woningmarkt, met veel aanbod van koopwoningen rond de
€ 200.000, is er veel overlap tussen betaalbare koop en middenhuur. Het risico bestaat
dat middenhuur niet voor iedereen even interessant is, en de verhuurbaarheid onder
druk komt. Op de vorige pagina is beschreven op welke manier we daarom flexibel met
middenhuur-plannen willen omgaan.
Bestaande voorraad aantrekkelijker maken voor starters en middeninkomens
Een belangrijk deel van de woningzoekenden wil graag een betaalbare koopwoning
(tussen de 160.000 en 260.000 euro). Uit onderzoek van STEC (2018) blijkt, dat deze
groep zowel op korte als lange termijn in Tiel goed op markt voor bestaande woningen
terecht kan. Een probleem daarbij is vaak dat de (oudere) woningen aangepast moeten
worden aan de eisen van deze tijd, maar dat door strengere hypotheekregels deze
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aanpassingen niet meer kunnen worden meegefinancierd. Met starters- en
klusleningen (via SVn) wil Tiel de kansen voor starters en middeninkomens op de
bestaande markt vergroten. Daarbij geldt wel de beperking dat een starterslening
en een kluslening niet kunnen worden gestapeld, een koper komt maar voor één
van beiden in aanmerking.
Vernieuwing woonwijken: stevige en complexe opgave
In de jaren ’50 en ’60 en de jaren ’80 zijn veel wijken in één dominante bouwstroom
ontwikkeld (zie de kaart op pagina 10). Deze wijken zijn door hun eerste
levenscyclus heen. Het gaat om grootschalige gelijksoortige wijken, zoals
bijvoorbeeld de Hertogenbuurt (jaren ’50 en ’60) of Ridderweide of Elzenpas (jaren
’70 en ’80). Een eenzijdig veranderende bevolking (zoals clustering van steeds meer
lagere inkomens, of stevige vergrijzing) heeft ook consequenties voor de
continuïteit van buurtbinding en identificatie met de buurt, de voorzieningen in de
wijk (zoals scholen) of het openbaar vervoer. Door meer variatie aan te brengen
kunnen we de wijken interessanter voor toekomstige bewoners en de bewonersmix
veranderen. Door hun gunstige ligging en vaak goede ontsluiting zijn het kansrijke
gebieden om de vitaliteit te vergroten.
Met een stapsgewijze aanpak willen we deze gebieden vernieuwen. Vooral
bouwblokken met veel corporatiebezit bieden hier kansen om dit via verdichting
en verdunning te realiseren. Dat kan worden gecombineerd met energiebesparings-

Gebied met veel portiek-etageflats uit
Jaren ‘60, ruimtelijk ruim opgezet

Figuur 13: meer variatie via het principe van verdichting en verdunning

en klimaatadaptatiemaatregelen (zie 5.4, “duurzaam wonen”). Dit soort
ontwikkeling vraagt om een gezamenlijke gebiedsgewijze aanpak door gemeente,
corporaties en marktpartijen.
In de Dijkzone in de Hertogenwijk worden hier plannen voor ontwikkeld. De
komende jaren willen we gezamenlijk met de partners de overige mogelijkheden in
Tiel voor dit soort wijkvernieuwing onderzoeken. Lang niet overal zullen we
verdichten en verdunnen. Voor de meeste woningen geldt dat deze kleinschalig, dus
per woning of complex, worden aangepast aan de eisen van de tijd en nieuwe
regelgeving.
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Particuliere woningverbetering

Prioriteiten 2019 – 2021

Een toekomstbestendige woonvoorraad is gebaat bij toekomstvaste
particuliere woningen. Om dit te stimuleren onderzoeken we de
mogelijkheid om, analoog aan de starterslening, de volgende leningen
mogelijk te maken:

•

-

•

-

-

De al genoemde kluslening, bedoeld om de bestaande voorraad van
met name goedkopere koopwoningen aan te passen aan de eisen
van deze tijd, en dit tegen aantrekkelijke voorwaarden financieel
mogelijk te maken
Blijverslening, bedoeld voor aanpassingen aan de woning die het
mogelijk maken langer zelfstandig te wonen. Een variant hierop is
de Verzilverlening, waarbij geen maandelijkse aflossing of rente
wordt betaald maar de overwaarde van een woning hiervoor wordt
ingezet.
Duurzaamheidslening, bedoeld om energiebesparende of opwekkende maatregelen te financieren.

Ambitie. Het is 2030: meer hogere inkomens, betere doorstroming

•

•
•
•
•
•
•

Afronding Passewaaij, met voldoende aandacht voor ruime, groene opzet en
goede (fiets-)verbindingen met het buitengebied, het centrum en de Waaldijk.
Veel ruimte voor duurdere woningen, maar ook voldoende sociale huur.
Tegen het licht houden bestaande woningbouwprogrammering, en nagaan waar
enige bijsturing van appartementen naar grondgebonden mogelijk is.
Planontwikkeling seniorenappartementen (middeldure huur en koop) nabij het
centrum met uitzicht over de Waal (Echteldsedijk).
Toevoegen van per saldo gemiddeld 40 sociale huurwoningen per jaar voor met
name 1- en 2 persoonshuishoudens
Planontwikkeling en vormen van beoogde uitvoeringscoalitie Veilingterrein met
mix aan woningen voor verschillende doelgroepen.
Gezamenlijk met corporaties en marktpartijen onderzoeken wijkvernieuwingsmogelijkheden op middellange termijn.
Seniorenadviseur, advisering doorstromingsmogelijkheden ouderen (combineren
met advisering over woonzorgaanpassingen, WMO en huurmogelijkheden).
Starters-, klus- en duurzaamheidsleningen voor bestaande bouw.
Blijversleningen t.b.v. levensloopbestendige aanpassingen aan eigen woning.

Tiel is in 2030 economisch, demografisch en maatschappelijk vitaal. Tiel
kent een evenwichtige bevolkingsopbouw, met voldoende inwoners in de
(werkzame) leeftijd 20 tot 64 en een goede mix van verschillende
inkomens- en opleidingsgroepen. Tiel is ook een centrum waar vitale
ouderen graag wonen vanwege de nabijheid van voorzieningen en goede,
passende huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen.
Onze ambitie is dat Tiel meer gezinnen in hogere inkomensklasse trekt,
die wonen in ruim opgezette wijken in het groen, met ruimte voor vrije
kavels, vrijstaande en geschakelde woningen in het prijssegment 300500.000 euro, een enkele keer meer. Daarnaast houden we in alle
segmenten, huur en koop, voldoende woningen voor onze inwoners, in de
juiste kwaliteit en voor alle leeftijdsgroepen. Dat betekent: meer
woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens; een fors aantal
woningen dat is aangepast aan de woonwensen van ouderen; en per
saldo 270 extra sociale huurwoningen. Doordat er meer (duurdere) koop
wordt toegevoegd en minder ouderen dan voorheen van een koop- naar
een huurwoning verhuizen neemt het aandeel sociale huur wel licht af.
Door een betere doorstroming op de woningmarkt willen we dat er
voldoende woningen beschikbaar zijn voor starters, doorstromers en
nieuwe vestigers. De realisatie van goede middeldure en dure
seniorenwoningen op loopafstand van voorzieningen draagt zowel bij aan
het binden van meer koopkrachtige senioren uit de regio, als aan de
doorstroming binnen de Tielse woningmarkt.
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Opgave 2: Aantrekkelijke woonomgeving
We willen Tiel aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe inwoners. Dat
betekent dat we onze voorzieningen op peil houden, zoals scholen, winkels en
verenigingen. Dat de bereikbaarheid per OV en over de weg uitstekend blijft. Dat
mensen elkaar ontmoeten en dat er iets te beleven is. En dat we het ruime en
groene karakter van de stad en de omgeving nog beter kunnen ervaren.
Ontmoeten en beleven is van groot belang voor een aantrekkelijke Tielse
leefomgeving.
Je ontmoet elkaar “binnen”, bijvoorbeeld in het theater, bij verenigingen, op school
of op je werk. Je ontmoet elkaar ook “buiten”, op uitnodigende plekken waar
meerdere functies zoals horeca, cultuur, festivals, voorzieningen, recreatie, werken
en/of wonen op een spannende manier samenkomen. Deze “stedelijke huiskamers”
zijn plekken in de binnenstad en langs de Waal, maar ook centrale plekken in de
woonwijken of wandel/fietsroutes langs de Linge of richting omliggende dorpen.
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De rol van de gemeente is het stimuleren van een goede invulling van “de stad op
ooghoogte”: een goed programma (activiteiten, evenementen, variatie in functies),
fysieke kwaliteit van (inrichting van) panden op de begane grond en goede relatie met
de openbare ruimte, een interessant winkel-, horeca- en cultureel aanbod. De
gemeente speelt verder een rol door gedeeld eigenaarschap als het gaat om de
invulling, het programmeren en het beheer van de openbare ruimte.

Actief benutten transformatiekansen
In Tiel zijn en worden verschillende binnenstedelijke woonontwikkelingen
opgepakt. Dit biedt niet alleen kansen om verschillende woonsegmenten
toe te voegen, maar ook om tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de stad
te vergroten. Bij dit soort ontwikkelingen denken we bewust na op welke
manier we de verbindingen tussen de wijken onderling en tussen stad,

Bron: H&S Adviseurs

Voor veel inwoners van Tiel is het gevoel “alles bij de hand te hebben” en “makkelijk
te kunnen bereiken” een belangrijke woonkwaliteit. Onderdeel hiervan is dat de
voorzieningen goed per auto bereikbaar zijn en dat parkeren geen probleem is. Om
deze reden zijn rond de binnenstad verschillende parkeerterreinen beschikbaar.

Waal en omgeving op een aantrekkelijke manier kunnen versterken. Een
voorbeeld hiervan is al de gecombineerde ontwikkeling van Vijverberg en
Fluvia Tiel.
Groenkaart van Tiel. Bron: atlasleefomgeving.nl
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Naast ruimtelijke verbetering biedt transformatie soms ook kansen om de
betrokkenheid van lokale ondernemers en bewonersinitiatieven te vergroten. Zo kan
vooruitlopend op definitieve planvorming en bestemming in de aanloop naar de
verandering van een gebouw, het oude pand (en/of de bijbehorende buitenruimte)
bijvoorbeeld tijdelijk (voor de periode van bijvoorbeeld 3 jaar) beschikbaar worden
gesteld voor wijkgebonden initiatieven en/of startende ondernemingen. Dit vraagt
een goede samenwerking tussen pandeigenaar, ontwikkelende partijen en de
gemeente (voor flexibele begeleiding en soepele vergunningverlening voor tijdelijke
activiteiten). Het voordeel hiervan is dat een leeg pand niet verder verpauperd tijdens
de planontwikkeling, maar vooral dat de plek alvast een nieuwe betekenis in de
beleving van de inwoners krijgt. Dat legt een goede basis voor de latere definitieve
ontwikkeling, en draagt bij aan een positief imago van de buurt en van Tiel als geheel.
We willen in samenwerking met de betrokken partijen bij de ontwikkeling van locaties
als Beursplein of het Veilingterrein onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor dit
tijdelijk gebruik.

Sterke binnenstad
Tiel werkt aan een levendige, compacte binnenstad. Daarmee versterken we ook de
regionale centrumfunctie Tiel op het gebied van winkels, voorzieningen en cultuur om
aantrekkelijkheid voor bestaande en nieuw aan te trekken inwoners te vergroten. We
proberen HBO-opleidingen aan de stad te binden (bron: Typisch Tiel, 2019).
In aanloopgebieden stimuleren we het toevoegen van andere functies dan detailhandel,
waaronder wonen. Detailhandel clusteren we in het compacte centrumgebied. Uit het
Woningmarkt-onderzoek (Companen, 2019) blijkt dat de binnenstad een populaire
vestigingslocatie is voor zowel starters als senioren, vaak 1- en 2 persoonshuishoudens.
We willen bij de binnenstadsontwikkeling onderzoeken welke kansen er zijn om meer 1en 2-persoons huur- en koopwoningen toe te voegen, of er behoefte is aan nieuwe
woonvormen voor 1-persoonsseniorenwoningen met gezamenlijke voorzieningen,
combinaties met zorg-, horeca- of dagbestedingsfuncties etc. Alles met het doel om
aantrekkelijk wonen te combineren met het levendig houden van de binnenstad.
Stadspromotie

Zonder inhoudelijke kwaliteit is het niet zinvol om aan stadspromotie te doen. Maar
andersom geldt ook: zonder promotie wordt de inhoudelijke kwaliteit niet bekend. “Be
good and tell it!”
Naast de gerichte promotie voor wonen in de regio, waar we ons met de regio voor
willen inzetten, is het promoten van Tiel als aantrekkelijke woonstad belangrijk om het
imago zowel bij de bestaande inwoners, bezoekers als nieuw aan te trekken bewoners te
versterken. We maken “wonen in de Fruitstad” onderdeel van de bestaande campagne
“Fruitstad Tiel”.

Figuur 14: Kwaliteiten Tiel
Bron: Typisch Tiel (2019)
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Ambitie. Het is 2030: gezellig, mooi, groen
In 2030 kent Tiel nog steeds uitstekende voorzieningen: goed onderwijs,
prima winkels die ook goed bereikbaar zijn, een sterk verenigingsleven en
jaarrond veel activiteiten. Mensen voelen zich hier thuis. Dat is ook goed
terug te zien in de openbare ruimte. Die is ruim en groen, met veel ruimte
voor spelen, ontmoeten en bewegen. Er zijn aantrekkelijke fiets- en
wandelverbindingen met de rivieroevers en het buitengebied. Als er wordt
gebouwd in de bestaande stad, leeft dat onder de mensen, onder meer
doordat er al voor de bouw in en rond het gebied van alles te beleven valt.
De tijdelijke functies trekken gebruikers en bezoekers, en versterken zowel
het imago van het te ontwikkelen gebied als van Tiel.
De kwaliteiten van Tiel als woonstad zijn goed bekend bij onze inwoners, en
ook in de regio staan we er goed op.
Prioriteiten 2019 – 2021
- Afronden Vijverterrein, met goede verbindingen naar Fluvia
- Bij ontwikkelingen in Hertogenwijk en afronding Passewaaij goede fiets- en
voetgangersverbindingen met Waaldijk en Linge realiseren
- Plan uitwerken voor het versterken van verbindingen tussen de wijken en
het verbeteren van de openbare ruimte (in combinatie met
klimaatadaptatie, zie opgave 4).
- Wonen in de Fruitstad integreren in promotiecampagne Fruitstad Tiel.
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Opgave 3: Vitale wijken en dorpen

De Leefbaarometer

De leefbaarheidsscores van de meeste wijken en van alle dorpen in Tiel zijn
goed. De buurten die wat dit betreft de meeste aandacht vragen zijn de
Hertogenwijk en De Lok (zie kader). In dit hoofdstuk schetsen we de (vanuit
wonen) belangrijkste opgaven die we de komende jaren willen aanpakken. In
het volgende hoofdstuk werken we per wijk uit wat dit betekent.
Goede mix van inwoners
Eenzijdig samengestelde wijken zijn kwetsbaar. In buurten waar veel mensen met
lagere inkomens wonen, is vaak een stapeling van problemen te zien: meer
uitkeringen, vermindering sociale mobiliteit, toename van criminaliteit, meer
woninguitzettingen met bijbehorende kosten. Voor de mensen in armoede zelf
betekent het vaak: meer stress, slechtere gezondheid, langdurige werkloosheid, geen
geld voor verenigingen of visites, relatiespanningen en grotere kans op huiselijk
geweld, negatief effect op kinderen en meer eenzaamheid. Daarom willen we wijken
met een divers samengestelde bevolking. We willen stapeling van problemen op
individueel-, gezins- en buurtniveau voorkomen.
Meer differentiatie in buurten
De buurten met de slechtste leefbaarheidsscores zijn ook de buurten met de grootste
aandelen sociale huurwoningen. We gaven al aan dat we om verdergaande clustering
van lage inkomensgroepen te voorkomen we in deze gebieden niet willen aansturen op
minder “goedkope scheefheid”. Als we alleen dit zouden doen, verandert er nog weinig
ten opzichte van de huidige situatie. Daarom willen we aanvullend we de komende
jaren het aandeel sociale woningbouw in deze buurten verlagen door bij transformatie
of op inbreidingslocaties koopwoningen toe te voegen (zie “vernieuwing woonwijken”
op pag. 29). Daarnaast willen we de sociale voorraad én de koopvoorraad ook
kwalitatief veranderen. We streven naar het vergroten van de diversiteit in inkomens,
opleiding en leeftijd. Daarom willen we kleine, betaalbare eengezinswoningen of
appartementen toevoegen, zoals in gebouwen als De Batouwe en in te transformeren
kantoren, zowel in koop als sociale en vrije sectorhuur. Dit vraagt samenwerking tussen
gemeente, corporaties en marktpartijen.
Incidenteel kan de mix huur/koop ook worden veranderd door huurwoningen te
verkopen.
Omdat de totale sociale woningvoorraad in Tiel wel op peil moet blijven, impliceert dit
dat in andere gebiedsontwikkelingen voldoende nieuwe sociale voorraad moet worden
toegevoegd. Dit draagt in die gebieden overigens ook bij aan de diversiteit.

Kerk-Avezaath

Zennewijnen:
geen data beschikbaar

Samenstelling score
Wamel
Leefbaarometer
Fysieke
omgeving Woningen
18% 18%
Veiligheid
24%

Bevolking
15%
Voorzieningen
25%

Bron: https://www.leefbaarometer.nl/

Voor (bijna) alle Nederlandse buurten wordt in de Leefbaarometer de leefbaarheid
bijgehouden. Op basis van een groot aantal indicatoren wordt aan vijf onderdelen
een score toegekend, die bij elkaar een waardering voor de leefbaarheid geven.
Voor de gemeente als geheel scoort Tiel een “ruim voldoende”. T.o.v. Nederland als
geheel blijft de score in Tiel achter op het gebied van voorzieningen, veiligheid en
bewoners. Voorzieningen in Tiel zijn niet slecht, maar omdat met het landelijk
gemiddelde wordt vergeleken blijft Tiel, net als vrijwel alle andere gemeenten met
25- tot 50.000 inwoners, en net als alle andere gemeenten in Rivierenland, achter bij
de grote gemeenten.
Bij veiligheid worden o.a. inbraken en geweldsmisdrijven meegewogen, bij bewoners
wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van de bevolkingssamenstelling, bij wonen
naar leeftijd, kwaliteit en prijs van de (huur- en koop)woningen, en bij fysieke
omgeving o.a. naar bereikbaarheid, groen en water in en nabij de gemeente. Tiel
scoort gemiddeld tot goed op de aspecten wonen en fysieke omgeving.
Ingezoomd naar buurten zien we slechte scores voor de Hertogenwijk,
Burgemeesterswijk, Ridderweide en De Lok. Ook andere gebieden, vooral (maar niet
alle) pre-jaren ’70, scoren zwak. Goede scores zijn er juist in nieuwere wijken en
buurten en de dorpen.
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Betaalbaar wonen en voorkomen van schulden
Soms komen inwoners in financiële problemen, waardoor ook het wonen in de knel
komt. Groepen met een verhoogd armoederisico zijn mensen met een uitkering,
niet-westerse allochtonen, Oost-Europeanen en eenoudergezinnen met
minderjarige kinderen. Uiteindelijk gaat betaalbaarheid over het hele inkomen van
een gezin. Om armoede en schulden tegen te gaan werken gemeente, woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en maatschappelijke organisaties samen in
de pilot “vroegsignalering bij schulden”, onderdeel van het armoedepact. Door
betalingsachterstanden vroegtijdig op te pakken willen we voorkomen dat
problemen escaleren. Op deze manier willen we ook huisuitzettingen zoveel
mogelijk voorkomen.
Speciale aandacht van welzijnspartners, gemeente en corporaties betreft de
problematiek LVB (licht verstandelijk beperkten). Door de veranderingen in de AWBZ
en WMO woont ook deze groep vaker zelfstandig. Zij kennen vaak verschillende
leefbaarheidsproblemen, waaronder “omgaan met geld”. Levenslange lichte
begeleiding – veel, maar wel extensief – is voor deze mensen vaak beter, en voor de
maatschappij effectiever, dan pas ingrijpen wanneer problemen geëscaleerd zijn.
Betaalbaar wonen gaat over meer dan de hoogte van de huur alleen. Ook de
energielasten spelen mee. De helft van de corporatiewoningen in Tiel heeft al label A
of B. Dit draagt bij aan een lagere energierekening voor bewoners. Zoals in 2013
landelijk in het Energieakkoord is vastgelegd willen we dat ultimo 2021 alle sociale
woningen gemiddeld label B hebben en in de particuliere verhuur minimaal 80%
label C.
Flexibele woonvormen voor spoedzoekers
We willen de mogelijkheden voor “flexwonen” voor “spoedzoekers” onderzoeken.
Spoedzoekers zijn woningzoekers met een dringende woonvraag, maar zonder
formele urgentie. We willen starten met een pilot en al doende onderzoeken of dit
goed werkt. Voorbeelden van spoedzoekers zijn arbeidsmigranten en mensen die na
een scheiding huisvesting zoeken.
Statushouders
De gemeente heeft een huisvestingsplicht voor statushouders, maar is niet meer
verplicht hen urgentie toe te kennen. In Tiel gaat het jaarlijks om een kleine groep.
We houden het bestaande beleid in stand, wat wil zeggen dat we deze groep
urgentie blijven verlenen. Wel willen we in de hiervoor genoemde flex-pilot
onderzoeken of flexwonen, in combinatie met een reguliere inschrijving en –
wachttijd voor een sociale huurwoning, ook voor deze groep mogelijk is.

Twee voorbeelden van flexwonen: Short stay en magic mix in Dordrecht (woningcorporatie
Woonbron) en “vaste flexwoningen” (€ 450) in geherinrichte openbare ruimte in jaren ‘60-’70wijk in Roosendaal (woningcorporatie Alwel)

Met een flexwoning worden spoedzoekers tijdelijk geholpen. Een flexwoning is
sober en doelmatig, en mag maximaal 2 tot 10 jaar worden bewoond (afhankelijk
van de afspraken per project) – of zoveel korter als nodig is om via de wachtlijst in
aanmerking voor een reguliere woning te komen, zodat ze door kunnen verhuizen
als ze aan de beurt zijn. Inschrijving op de wachtlijst is een voorwaarde om voor
een flexwoning in aanmerking te komen. Op deze manier wordt voorkomen dat
spoedzoekers voorrang krijgen boven inwoners die veel langer moeten wachten,
maar kunnen ze toch huisvesting vinden.
Flexwonen kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld:
- tijdelijke woningen op locaties die de eerstkomende 5 tot 10 jaar nog niet ontwikkeld worden
- aangepaste voormalige verzorgingshuizen
- “gewone” woningen die in bestaande wijken op open “restruimtes” worden
geplaatst
- in combinatie met andere speciale woon- en werkvormen, zoals een short stay
faciliteit voor arbeidsmigranten die korter dan 6 verblijven, GGZ-doelgroepen,
woonzorgappartementen en ruimtes voor begeleid wonen, -werken en
– dagopvang (“magic mix”).
- kleine, al dan niet verplaatsbare prefab-woningen
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Arbeidsmigranten

Woonwagens

Tiel telt naar schatting 3- tot 4000 arbeidsmigranten (bron: kadernota
arbeidsmigranten Tiel, 2018). Veel van hen werken in de logistieke sector in Tiel, in
de agrarische sector in de regio en in de Randstad (haven Rotterdam en Schiphol).
De huisvestingsregels met betrekking tot arbeidsmigranten zijn in december 2018
vastgesteld in de Kadernota Arbeidsmigranten Tiel. Uitgangspunt is dat huisvesting
van arbeidsmigranten niet onwenselijk is, maar wel goed gereguleerd moet zijn.
Het huisvestingsbeleid richt zich op de arbeidsmigranten die hier voor
seizoenswerk verblijven (“short stay”, tot 6 maanden) en op hen die hier
“permanent tijdelijk” verblijven (“mid stay”, van 6 maanden tot 3 jaar). 25 tot 30%
van de arbeidsmigranten wil zich permanent hier vestigen. Voor hen geldt geen
apart beleid, zij zijn op de reguliere (huur)markt aangewezen.

Tiel volgt het Beleidskader ‘gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’
dat het Rijk in de zomer van 2018 heeft vastgesteld. Dit houdt in:
• De sociale kernvoorraad voorziet in de lokale behoefte aan woonwagens;
• De wachttijden voor een woonwagenstandplaats zijn ongeveer gelijk aan die
voor een grondgebonden grotere (geschikt voor gezinnen) sociale
huurwoning;
• In het verhuurbeleid is het afstammingsbeginsel en een voorrangsregeling
voor inwonende kinderen vastgelegd;
• De gemeente zorgt voor grond met de bestemming “wonen-woonwagens”, de
woningcorporatie voor de aanleg, plaatsing van huurwoonwagens en de
exploitatie van bewoners die behoren tot de sociale doelgroep.

In de Kadernota zijn regels opgenomen die overbewoning en clustering in straten
of buurten van verkamerde woningen tegengaan. Een vergunning wordt alleen
verleend als er maximaal 4 personen in de verkamerde woning komen te wonen, er
geen andere verkamerde woning in de directe omgeving ligt, en als de kamers
voldoende ruimte, privacy en veiligheid bieden. Dit draagt zowel bij aan het welzijn
van de bewoner, als aan het verminderen van overlast (door lawaai, op straat leven
e.d.). Ook geldt dat grootschaliger complexen in principe niet wenselijk zijn, tenzij
de huisvester contractueel vastlegt dat hij tenminste evenveel woonruimte in
verkamerde woningen opheft en de woningen weer als reguliere woonhuizen
verkoopt of verhuurt.

In Tiel zijn op 7 locaties 35 standplaatsen aangewezen; deze 35 standplaatsen
vormen de sociale kernvoorraad woonwagens. Per 31 december 2019 is de
sociale kernvoorraad conform een eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst
eigendom van de woningcorporatie Kleurrijk Wonen.

In Tiel vindt verhuur voor short- en midstay aan arbeidsmigranten door
woningcorporaties (nog) niet plaats. Een voordeel van verhuur via
woningcorporaties is, dat dit kansen biedt voor combinaties met andere woningen
voor spoedzoekers, flexibel wonen en kleinschalige goedkope wooneenheden voor
jongeren, ouderen en/of vormen van begeleid wonen. In 2019 willen we samen
met de woningcorporaties de mogelijkheden hiertoe verkennen.

Hiernaast zijn er op dit moment nog 18 sociale standplaatsen op zogeheten
afbouwlocaties. Wanneer woonwagenbewoners op deze locaties hun huur
opzeggen, worden de standplaatsen niet opnieuw ingevuld.
Als blijkt dat dit tot langere wachttijden voor nieuwe standplaatszoekenden leidt,
onderzoeken we of er grond kan worden aangewezen voor een nieuwe
woonwagenlocatie en maken we daarover afspraken met de woningcorporatie.
In 2019 agenderen we in regionaal verband een onderzoek naar de toekomstige
behoefte aan standplaatsen en de daarbij behorende locatiemogelijkheden.
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Wonen en zorg: Langer gezond thuis
Ouder worden
Het merendeel van de ouderen wil in de eigen woning of woonomgeving blijven wonen. In veel gevallen is dat mogelijk door relatief eenvoudige ingrepen aan de woning en
zorg of hulp op maat. Er worden steeds meer innovatieve oplossingen geboden om het langer zelfstandig thuis wonen te faciliteren, zoals de toepassing van domotica.
Primair is dit de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Door in te zetten op gevarieerde wijken met een divers woningaanbod, willen we er zoveel mogelijk voor zorgen
dat er voor alle leeftijden geschikte woningen zijn. We zorgen voor voldoende woningen die geschikt zijn voor ouderen en gehandicapten.
Daarnaast zien we een vraag naar nul-tredenwoningen in het huur- of koopsegment nabij voorzieningen. Met name in de nabijheid van voorzieningen willen we de
mogelijkheden benutten om woningen toe te voegen die ook geschikt zijn voor ouderen. Daarnaast willen we ruimte bieden voor maatwerk en staan we open voor
bewonersinitiatieven voor nieuwe woonconcepten, gericht op het langer zelfstandig kunnen wonen.
Ook kunnen mantelzorgwoningen vergunningvrij worden geplaatst als daar voldoende ruimte voor is,
Om in de toekomst flexibel op de vergrijzing te kunnen inspelen, willen we bij het ontwikkelen van nieuwbouw zoveel mogelijk
levensloopgeschikt bouwen. Daarbij streven we naar levensloopbestendige wijken: wijken waarbij de openbare ruimte zo is
ingericht dat ook ouderen en mensen met een beperking er goed uit de voeten kunnen. Wijken waarin voldoende aangepaste
woningen zijn – zodat het niet altijd nodig is elke woning aan te passen, maar het ook kan zijn dat iemand die een aangepaste
woning nodig heeft er een betrekt die eerder voor een ander was aangepast en vrij is gekomen. Tenslotte wil Tiel een inclusieve
samenleving zijn: een samenleving waar iedereen er bij hoort, jong of oud, met of zonder “vlekje”. Een levensloopbestendige
wijk is ook een inclusie-ve wijk.
De woningen moeten voor meerdere levensfasen geschikt of eenvoudig geschikt te maken zijn. Hierbij geldt
wel de kanttekening, dat we specifieke starterswoningen en woningen voor eenpersoonshuishoudens in het
sociale huursegment vooral ook betaalbaar willen houden. Woningen die specifiek deze doelgroep zijn
bestemd maken we niet levensloopbestendig.

Aandeel 65-plussers per buurt
Geheel Tiel: 17%
≥ 20%

18-19,9%
15 -17,9%

Bron: zorgopdekaart.nl/bagwonen; peildatum 2018
(bewerking: gemeente Tiel)

13-14,9%

≤ 13%

NB: In het buitengebied is het aandeel 65-plussers circa 16% (daarbinnen: Veluwe en omgeving Wadenoijen
19%, Bergakker en omgeving Passewaaij 12%).
Vanwege het beperkt aantal totale woningen en 3-sterrenwoningen is het buitengebied niet in de kaartjes
rechts meegenomen, net zomin als de industrieterreinen.

Wonen en zorg: opgaven vanuit zorgbeleid
Het woonbeleid stelt geen beleidskaders met betrekking tot zorg. “Zorg” is in deze leidend,
wonen faciliterend. In deze visie geven we aan hoe we de woonvraag vanuit zorg de komende
jaren willen invullen. Vanuit het zorgbeleid zijn de volgende zaken belangrijk voor deze
woonvisie:
•
•

•

•

Jongeren én ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig en worden waar nodig daarin
begeleid. “Zelfstandig” kan ook betekenen “samen of met hulp van anderen”.
Zorg en ondersteuning van professionals en mantelzorgers is gericht op het behouden of
ontwikkelen van deze zelfstandigheid.
De “intramurale zorg” (= zorg in een instelling) verschuift naar zo veel mogelijk hulp en
ondersteuning thuis. Dat geldt voor alle groepen zorgvragers: jongeren, ouderen,
mensen met een GGZ-problematiek en/of licht verstandelijke beperking. De zorgvraag is
anders maar de beweging naar “zo normaal mogelijk in de wijk wonen” hetzelfde.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor beschermd wonen voor GGZ-cliënten, vanaf
2021 ook financieel. Na 2021 is het de bedoeling dat ze zoveel mogelijk in hun eigen
woonplaats worden behandeld en blijven wonen. Dat geldt ook voor de
maatschappelijke opvang (zoals 24-uuropvang, crisis-, dag- en nachtopvang,
woonbegeleiding en beschermd wonen).

bron: Beleidsplan WMO en Jeugd 2017-2020 (gem. Tiel); Rivierenlandse Woonladder;
Regionaal beleidsplan “Samen Dichtbij 2018-2021”.
Dit betekent voor het woonbeleid:
•
De gemeente is er voor verantwoordelijk dat er voldoende woningen met WMOaanpassingen beschikbaar zijn, of worden gemaakt, voor wie die aanpassingen nodig
heeft.
•
Er zijn voldoende betaalbare, “prikkelarme” woningen voor mensen met een GGZproblematiek (waaronder het project Anders Wonen). Dit zijn (vrijwel) altijd goedkope
sociale huurwoningen. Er is ook behoefte aan tussenliggende woonvormen voor cliënten
waarvoor de overgang van begeleid intern naar zelfstandig wonen te groot is, zoals
trainingshuizen.
•
Om langer zelfstandig thuis te wonen mogelijk te maken, is naast een geschikt
woonaanbod ook aandacht nodig voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
voorzieningen, een “dementievriendelijke” woonomgeving en het spreiden van
zorgvragers over de wijken om onevenredige belasting op de leefbaarheid voor te zijn.
Begeleid of beschermd wonen
Zelfstandig wonen is niet voor iedereen even gemakkelijk en soms is er behoefte aan
ondersteuning. Dat geldt niet alleen voor ouderen (beschut wonen) maar ook voor mensen
met een verstandelijke beperking (begeleid wonen) en inwoners met psychische- of
verslavingsproblemen (beschermd wonen). We willen dat inwoners uit Tiel de
ondersteuning, zorg en bijpassende huisvesting kunnen krijgen die zij nodig hebben.

In 2019 werken we met de andere regiogemeenten een regionaal
uitvoeringsprogramma voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen uit. Hierin
worden onderwerpen als in- en uitstroom, de huisvestingsopgave, (terugval-)preventie,
vroegsignalering en inclusie verder uitgewerkt.
Woonzorgvoorzieningen: bouwen voor eigen behoefte
In 2019 en 2020 willen we afspraken maken met de regio, zorgpartijen en
woningcorporaties over voldoende woonzorgplekken. Tiel zet zich in voor voldoende
woonzorgvoorzieningen voor de eigen inwoners. Omdat er op dit moment meer
woonzorgaanbod is dan voor de eigen inwoners nodig, staan we in principe alleen
nieuwe initiatieven toe die voorzien in de Tielse behoefte. In 2020 moet deze goed in
kaart gebracht zijn.
Er zijn ook gespecialiseerde - dus regionale – voorzieningen nodig voor groepen met
een speciale zorgvraag. Ook daarvan vinden we het belangrijk dat iedere gemeente
daaraan bijdraagt. We willen die voorzieningen daarom spreiden over de regio.
Leefbaarheid staat voorop
Bij zorgwoningen kijken we naar de woonbehoefte van de inwoner, maar ook naar de
draagkracht van de wijk. Kwetsbare mensen komen te wonen op een plek waar de wijk
dat aan kan. We willen dan ook zo veel mogelijk enkele woonunits of kleinschalige
woonvormen.
Sommige bewoners hebben ondersteuning en duidelijke afspraken nodig om “een
goede bewoner” te zijn. Via woontraining, snelle signalering bij problemen en heldere
afspraken met de bewoner, zorgpartijen en woningcorporaties bieden we deze
ondersteuning. In 2019 willen we met zorgpartijen en woningcorporaties hier een
convenant voor sluiten.
De juiste woning voor iedereen
Een goed leven begint bij de veiligheid van een dak boven je hoofd. Verschillende
zorgvragers hebben uiteenlopende woonbehoeften. De komende jaren zoeken we naar
manieren om verschillende daarbij passende woonvormen mogelijk te maken en
maken afspraken om er voor te zorgen dat iemand niet langer dan nodig blijft wonen
op een plek waar iemand ander meer behoefte aan heeft. Een specifieke opgave
daarbij is betaalbare woonruimte voor jongeren die aangewezen zijn op het
huursegment onder de kwaliteitskortingsgrens.
Tot 2026 zien we de volgende toename van de vraag:
GGZ-cliënten tot 24 jaar, beschermd wonen
GGZ-cliënten, “bijna-zelfstandig” wonen
Licht verstandelijk beperkten (begeleid + intramuraal)
Ouderen met dementie (intramuraal)
Woningaanpassingen WMO

2018
17
32
214
197
383

2026
35
37
229
217
570
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Ambitie. Het is 2030: leefbaar, vitaal, gezond

Prioriteiten 2019-2021

In 2030 kent Tiel geen buurten meer die een onvoldoende scoren in de
leefbaarometer. Wijken, buurten en dorpen kennen een evenwichtige
bevolkingssamenstelling, met een goede mix van jong en oud, hoger en lager
opgeleid, en met inwoners uit verschillende inkomensgroepen. In buurten waar
in 2018 nog meer dan 60% van de woningen uit sociale huurwoningen bestond,
is dat aandeel met minstens 5% gedaald.

• Wijk- of buurtontwikkelplannen opstellen voor gebieden met meer dan 60% corporatiebezit
en/of eenzijdige bevolkingssamenstelling. Plan ontwikkelen om de variëteit aan woningen (in
prijs, in koop/huur en in mix woningen voor 1-/2-persoonshuishoudens en voor gezinnen) in
buurten met meer dan 60% corporatiebezit te vergroten, en op die manier de bewonersmix
van de wijk diverser maken.
• Voortzetten van leefbaarheidsprojecten in wijken: veiliger wijkteams, armoedepact,
vroegsignalering schulden en vroegsignalering personen met verward gedrag. Uitbreiden
project “vroegsignalering van schulden” naar het begeleiden van mensen met een lichte
verstandelijke beperking
• In 2019 GGZ betrekken bij prestatieafspraken met corporaties over begeleid en beschermd
wonen.
• Seniorenadviseur, advisering over woonzorgaanpassingen, WMO en blijvers- en
verzilveringslening (combineren met advisering over doorstroommogelijkheden naar andere
huur- of koopwoning)
• Vergunningsvrij maken mantelzorgwoningen waar dit ruimtelijk mogelijk is.
• Alleen indien de wachttijden voor huurwoningen fors oplopen in samenwerking met
corporaties onderzoeken of een pilot flexibele woonvormen voor Tiel interessant is.

Tiel is een inclusieve samenleving. Ouderen kunnen langer gezond zelfstandig
wonen, hetzij in hun bestaande woning die zij hebben aangepast aan het ouder
worden, hetzij doordat ze zijn verhuisd naar een geschikte seniorenwoning.
Voor inwoners uit Tiel en Rivierenland die dat nodig hebben, is goede
beschermde of begeleide huisvesting beschikbaar.

Bergerhof in Renkum
Voor: 198 jaren ’60
portieketageflats
Na: 133 woningen:
36 huurapp.
47 huurwoningen,
36 koopwoningen
en 12 kavels

Wielwijk in Dordrecht. Gemeente én bewoners vonden dat Wielwijk af moest van zijn
eenzijdige bevolkingssamenstelling. Veel woningen zijn gerenoveerd, op sommige plekken is
door sloop ruimte gemaakt, weer op andere plekken zijn open plekken en de
37openbare
ruimte heringericht. De woningvoorraad is diverser gemaakt, de openbare ruimte versterkt,
en er is veel groen toegevoegd.

Opgave 4: Duurzaam wonen
Energetische waarde woningvoorraad
Figuur 15. Gemeente Tiel. Energielabel naar eigendomsvorn, 2018

Bron: RVO2018, Kleurrijk Wonen 2019, SCW Tiel 2019

Het energielabel toont de energieprestatie van een woning. A is zeer zuinig en G is zeer
onzuinig. Naar schatting 44% van de woningvoorraad in Tiel heeft label A of B. De
voorraad van de corporaties staat er iets beter voor dan de twee andere segmenten.
Figuur 16. Gemeente Tiel. Energielabel naar wijk/dorpen, 2018

zowel voor de koopkracht van de inwoners, als voor het draagvlak voor de
energietransitie, belangrijk dat de maatregelen voor alle inwoners betaalbaar blijven.
“De best betaalbare oplossing” is voor ons daarom belangrijker dan “de theoretisch
maximale oplossing”. We willen slim verduurzamen, ook door investeringen uit te
voeren op “natuurlijke momenten”, bijvoorbeeld als we toch al groot onderhoud aan
rioleringen, wegen of openbare ruimte hebben gepland.
Verduurzamen woningen
Voor duurzaam wonen hanteren we de volgende uitgangspunten:
1. Uitgangspunt bij nieuwbouw is aardgasloos en duurzaam bouwen.
2. We zetten slim in op de verdere verduurzaming van de bestaande voorraad: eerst
isoleren en besparen
3. We werken met de corporaties en andere partners naar een duurzame en
betaalbare huurwoningvoorraad.
4. We laten verduurzaming hand in hand gaan met betaalbaarheid, bewustwording en
leefbaarheid.
Duurzame woningen voegen kwaliteit toe aan de bestaande woningvoorraad en
houden de voorraad ook voor de toekomst aantrekkelijk. Energiezuinige woningen
beperken de stijging van toekomstige woonlasten van de bewoner.
Van belang is ook dat woningen voldoende koel blijven tijdens hitte. Duurzame
woningen en een klimaatbestendige woonomgeving dragen bij aan comfortabel,
gezond, betaalbaar en veilig wonen.

Bron: RVO2018, Kleurrijk Wonen 2019, SCW Tiel 2019

Het energielabel hangt sterk samen met de bouwperiode van de woning. In Passewaaij,
de meest recent ontwikkelde wijk, hebben de meeste woningen een energielabel A of
B. Op energetisch vlak ligt de grootste opgave in de dorpen, de Oude Kern en Tiel-West.
Slim verduurzamen op natuurlijke momenten
De duurzaamheidsopgave en het klimaatbestendig maken van de leefomgeving zijn voor
Tiel belangrijke integrale opgaven voor de komende decennia. We volgen daarbij de
nationale afspraken en wetgeving met betrekking tot bouwen, energie en
klimaatbestendige leefomgeving. Dit betekent ingericht zijn tegen wateroverlast, hitte,
droogte en overstromingen. Tegelijkertijd vinden we het

Het vergt actieve inzet om dit te bereiken. Daarbij is de gemeente slechts één van de
partijen die kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen, naast ontwikkelaars,
corporaties en andere woningeigenaren, bewoners, netbeheerders en partners op
energiegebied. Gemeente, woningcorporaties, netbeheerder en energiecoöperatie
over de warmtetransitie hebben de “warmtetafel” opgericht; een structureel overleg
op bestuurlijk niveau. Het overleg is ingegeven door het besef dat plannen afgestemd
moeten worden om de energievoorziening zo betaalbaar en betrouwbaar mogelijk te
houden. Zo maakt het een groot verschil in de aanpassing van de woning of deze wel
of niet wordt aangesloten op een warmtenet. En kan het nodig zijn het
elektriciteitsnet te verzwaren als in een wijk woningen verwarmd gaan worden met
warmtepompen.
Er zijn al diverse ontwikkelingen in gang gezet. In opdracht van de gemeente Tiel heeft
CE Delft een eerste verkenning uitgevoerd naar wat vanuit maatschappelijke
kostenefficiency de meest logische energieconcept per buurt is. Voor de sociale
huurwoningen zijn de Tielse corporaties een routekaart aan het maken hoe te komen
tot een CO2-neutrale voorraad in 2050. De gemeente heeft een haalbaarheidonder-
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zoek verricht naar de benutting van industriële restwarmte als mogelijke aanzet voor een
warmtenet. Daarnaast is er op regionaal niveau aandacht voor de vraag welke warmtebronnen beschikbaar zijn. Dit moet leiden tot meer inzicht in de mogelijkheden voor
onder andere biomassa en geothermie.
In de periode 2019-2020 moeten deze puzzelstukken samengevoegd worden in het
warmteplan voor de gemeente Tiel. Het doel van het warmteplan is op hoofdlijnen aan te
geven welke wijken in welke volgorde aan de beurt zouden kunnen zijn om van het
aardgas afgekoppeld te worden. Deze fasering hangt samen met ingrepen die
woningcorporaties van plan zijn te doen in hun woningen, met stedelijke vernieuwing,
met technische mogelijkheden en met draagvlak. Per buurt, wijk of dorp is een proces
nodig om tot een plan te komen hoe de toekomstige energievoorziening eruit gaat zien.
In het warmteplan komt daarom ook te staan op welke wijze deze plannen op wijkniveau
gemaakt gaan worden en wat daarbij de rol van inwoners is.
Bij nieuwbouwwoningen volgen we de voorschriften die volgen uit het Klimaatakkoord,
en die zijn verwerkt in de bouwvoorschriften: aardgasloos bouwen, BENG (bijnaenergieneutraal) bouwen per 2020, opstellen warmteplan (of energietransitieplan) per
uiterlijk 2021. Bij het verkavelen houden we rekening met zonne-energie, en willen we de
per saldo-vraag aan stroom die van buiten de wijk moet worden aangeleverd zo laag
mogelijk houden. Een apart onderdeel van duurzaam wonen betreft asbestsanering. Per
2024 is het verplicht alle zichtbare asbest (in daken, aan gevels) gesaneerd te hebben. In
regionaal verband werken we hiervoor in samenwerking met de provincie een aanpak
uit.
Met betrekking tot woningen is er een opgave als het gaat om nieuw te bouwen
woningen, maar de opgave om de bestaande voorraad en woonomgeving te
verduurzamen, is vele malen groter. Onderdeel van de bestaande voorraad vormen de
woningen van de woningcorporaties. Kleurrijk Wonen en SCW werken hard aan het
verduurzamen van hun bezit. Een betere energieprestatie van de woningen leidt ook tot
een lagere energierekening; een woning die later van gas wordt afgekoppeld leidt bij
stijgende gasprijzen juist tot hogere lasten. We zetten daarom zoveel mogelijk in op het
naar voren halen van de wijken met veel lagere inkomens in het plannen van aardgasloze
wijken. Dat moet dan natuurlijk wel technisch en financieel mogelijk zijn.
Waar zich kansen voordoen om in gebieden particuliere woningen aan te laten haken op
de aanpak van het sociaal bezit, leggen we de verbinding. In het warmteplan werken we
samen met de inwoners en betrokken partijen uit welke wijken en buurten in welke
volgorde kunnen worden afgekoppeld van het aardgasnetwerk.

Een duurzame voorraad en toekomstbestendige woonomgeving staan niet op zichzelf. Bij
het uitwerken van de opgaven is de betaalbaarheid voor de bewoners van belang, maar
ook het gedrag. Bij de uitwerking van de opgaven nemen we daarom tegelijkertijd de
betaalbaarheid voor de bewoner, bewustwording, urgentiebesef en leefbaarheid mee. De
Energiecoöperatie Fruitstad is daarvoor een belangrijke lokale partner. Het regioniale
energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland helpt eigenaren bij het verduurzamen van
hun woning.
Klimaatadaptatie draagt bij aan groenere stad
We maken werk met werk door bij ingrepen tegelijkertijd meerdere doelen mee te nemen.
Bijvoorbeeld bij vervanging van het rioolstelsel, nemen we klimaatadaptieve maatregelen
direct in het ontwerp mee. Daarnaast stimuleren we bijvoorbeeld het afkoppelen van het
hemelwater van het rioolstelsel en het vergroenen van particuliere tuinen. We combineren
onze inzet met het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte: meer groen, meer
verbindingen tussen de wijken, meer ontmoetingsplekken. In het Klimaatadaptatieplan
werken we de strategie en maatregelen verder uit. We hebben daarbij aandacht voor de
bewustwording van de inwoners.
Ambitie. Het is 2030: Slim verduurzamen, mooiere en gezondere stad
In 2030 voldoet alle nieuwbouw aan wettelijke duurzaamheidseisen; alle nieuwbouw is
aardgasloos opgeleverd en bijna-energieneutraal. Minstens de helft van alle woningen is
goed geïsoleerd. Isolatiemaatregelen die binnen 7 jaar terugverdiend zijn, zijn gerealiseerd,
waar nodig met behulp van voorfinanciering door rijk, provincie en/of gemeente.
Klimaatadaptatieplannen zijn en worden op “natuurlijk momenten” gerealiseerd,
bijvoorbeeld wanneer werkzaamheden aan riool, straten of groot onderhoud aan
wooncomplexen zijn uitgevoerd. Tiel is hierdoor nog mooier en groener geworden.
Prioriteiten 2019 – 2021
•
•
•

•
•

Met partners “warmtetafel” en inwoners opstellen warmteplan en
klimaatadaptatieplan.
Woningcorporaties stellen routekaart naar CO2-neutrale voorraad in 2050 op.
Toepassen duurzaamheidsvoorschriften bij nieuwbouw en bij ontwerp van wijken,
buurten, complexen en woningen rekening houden met zonne-energie en
klimaatadaptatie.
Stimuleren isolatie- en duurzaamheidsmaatregelen via duurzaamheidslening (net als
starterslening, via SvN). Actief stimuleren isolatiemaatregelen in jaren ’50-’80-wijken.
Werk met werk maken bij klimaatadaptatie; klimaatadaptieve maatregelen benutten
om Tiel mooier te maken en de wijken beter te verbinden.
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Wijkprofielen
Toekomstbestendig, aantrekkelijk, vitaal en duurzaam
wonen: de kansen en opgaven verschillen per dorp,
buurt en wijk.
Per gebied geven we een schets van de inwoners en de
voor die plek belangrijkste woonontwikkelingen voor de
komende jaren.
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In Tiel werken we wijkgericht. Gemeente, inwoners en professionele
organisaties werken samen om de leefomgeving op het fysieke en sociale
gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te
vergroten. Met de woonvisie sluiten we hier op aan. In dit hoofdstuk schetsen
we voor elke wijk en de dorpen de belangrijkste kenmerken en gaan we in op
de vanuit wonen belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren.

Schematische kaart van Tiel
Hoe dichter bij centrum hoe ouder en dichter bebouwd

Zone
Binnenstad
Rondom
Binnenstad

Buurten
Binnenstad
Sterrebos
Stationswijk
Burgemeesterswijk
Santwijck
deel Latenstein
Noord, West, Drumpt
Oost
Rauwenhof
Elzenpas
Westroijen
Tiel-West
Hertogenwijk
Wadenoijenlaan e.o.
De Lok
Het Ooij
Dorpen en
Passewaaij
Nieuwe wijken Deel Latenstein
(Vijverberg)
Kapel-Avezaath
Wadenoijen
Zennewijnen

Vier zones met eigen profiel
De typering van de wijken en dorpen is samengesteld op basis van het
woningmarktonderzoek van Companen (2019). De opgaven die we hierna
schetsen sluiten aan op de eerdere hoofdstukken in deze woonvisie. De koers
die we kiezen voor de wijken en dorpen sluit aan op de opgaven voor Tiel zoals
deze in “Typisch Tiel” zijn geschetst (zie bijlage 7).
Op basis van de uitkomsten van het woningmarktonderzoek van Companen
kan Tiel in vier “zones” worden verdeeld. Elke zone bestaat uit buurten of
dorpen die van elkaar verschillen, met per zone toch ook een aantal aspecten
gemeen hebben. We onderscheiden vier zones: Binnenstad, Rondom, NoordWest-Oost en “Dorpen en nieuwe wijken”.

-

Gebiedsprofielen
van de zones

Noord, West, Oost
Rondom binnenstad

Binnenstad

Dorpen & recente wijken

Populair vestigingsgebied. Veel 1- & 2-persoonshuishoudens vestigen zich hier, zowel starters als senioren.
Veel voorzieningen en activiteiten. Met binnenstadsaanpak wordt gewerkt aan versterken centrum
Veel particuliere huur
Veel woningen < 200.000 euro
Lage score op leefbaarometer, vnl. vanwege lage cijfer veiligheid/overlast

- Veel ontwikkelruimte. Aan Westzijde transformatielocaties, aan Oostzijde veel “zachte plannen”.
- Veel woningen < 200.000
- In gepland aanbod veel appartementen
binnenstad
Rondom binnenstad
Noord, west, oost
Dorpen en
recente wijken

-

Veel jaren ‘60-’80 wijken. Vergrijzende bevolking.
Instroom starters en middeninkomens van buiten, “gezins-geschikte wijken”
Kwaliteit openbare ruimte onder druk
Aantal eenzijdige buurten met zwakke leefbaarheidsscores, eenzijdige bevolkingssamenstelling en veel
corporatiewoningen
- In gepland aanbod veel appartementen
-

Populair onder (aankomende) gezinnen
Ruim, groen, bereikbaar, speelvoorzieningen, parkeren
Vergrijzende bevolking (dorpen en op middellange termijn Passewaaij Noordoost)
Bovengemiddelde inkomens, hoge woningwaardes
In gepland aanbod relatief weinig sociale huur
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Met gebiedsgerichte inzet willen we het volgende bereiken

Gebiedsgerichte inzet

- Mix starters, senioren. Toevoegen 1- en 2-persoons huur (onder aftoppingsgrens, particulier e/o sociaal)
- Transformatie binnenstad
- Kansrijke ontwikkellocaties senioren en 20-50 jarigen (nog) zonder kinderen
- Langer gezond thuis
- Woningaanpassing huurwoningen: op wijkniveau voldoende aanbod (niet op niveau individuele woning
- Stimuleren particuliere woningverbetering (informeren, blijverslening)
- Seniorvriendelijke woonomgeving
- Ouderenadviseur
- Toevoegen 1- en 2 persoonskoop (rond 200K en duur) en huur (sociaal en vrije sector)

binnenstad
Rondom binnenstad
Noord, west, oost
Dorpen en
recente wijken

- Doorstroming senioren (uit wijk, naar binnenstad en rondom binnenstad)
- Instroom starters en middeninkomens van buiten
- Wijkupgrades: aantrekkelijk houden voor vestigers (spelen, groen, ontmoeten, parkeren, verbindingen
met binnenstad, fietsroutes). Kwaliteit openbare ruimte verbeteren en “actueel houden” (passend bij
doelgroep)
- Differentiatie buurten (veranderen verhouding huur/koop en diversificeren segmenten);o.a. via verdichten
- Vernieuwing sociale voorraad (meer 1- en 2-persoonswoningen)
- Langer gezond thuis (zie hierboven)
- Aantrekken (aankomende) gezinnen
- Extra accent op duurdere koop
- Langer gezond thuis (zie hierboven)

Op de volgende pagina’s schetsen we de profielen per buurt, plus de belangrijkste opgaven voor het gebied. In bijlage 9, Facstheets per buurt, is meer informatie op buurtniveau te vinden.
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Buitengebied
Wijk:
Oude Kern
Buurten: Binnenstad, Stationsbuurt, Sterrebos
Leefbaarheidsscores

Wijken in Tiel

Industrieterreinen

Noord

Buitengebied

Oost

Oost

Noord

Oude kern
West
Dorpen

Oude kern

Passewaaij
Buitengebied

West
Bron: leefbaarometer.nl (zie bijlage 8)

rpen
Oude Kern

Tiel

Bevolking < 25 jaar
25-65
> 65 jaar
Inkomen per inwoner
uitkeringen per 1000 inwoners
waarvan AOW
% corporatiewoningen
% particuliere huur
gemiddelde woningwaarde
% woningen < 200.000
% woningen > 300.000

binnenstad stationsbuurt sterrebos
28%
15%
22%
24%
53%
67%
51%
58%
19%
18%
29%
19%
22.900
24.600
27.600
23.100
261
321
280
266
159
168
238
151
36%
31%
13%
25%
8%
36%
11%
9%
198.000
141.000
235.000 159.000
45%
77%
31%
78%
15%
6%
12%
20%

Passewaaij

Bron: Companen (2019). Voor onderliggende bronbestanden: zie bijlage 9.

Belangrijkste opgaven

Prioriteit 1: ontwikkeling Veilingterrein

1. Ontwikkelen gemengd stedelijk wonen
op Veilingterrein (stedelijk milieu met
gemengde functies). Niet alleen
appartementen, ook grondgebonden
woningen ontwikkelen.
2. Levendige, compacte binnenstad.
Toevoegen woonfuncties in “aanloopen dwaal-”gebieden en wonen
boven/naast winkels en (dag)voorzieningen. Veel 1- en 2-persoons
woningen realiseren, mogelijk ook in
gezamenlijke woonvormen.

Dit gebied wordt het visitekaartje van
Tiel. Het ligt strategisch vlak bij het
station, en sluit aan op de aantrekkelijke
woonomgeving van de stationsbuurt en
de historische binnenstad. Hier hebben
we eenmalig de kans een hoogwaardig
woon- en werkmilieu aan Tiel toe te
voegen. Daarom zetten we hoog in en
selecteren we, samen met
de uitvoeringscoalitie die
we aan de voorkant van het
proces willen vormen, een
architect van wereldfaam
voor het ontwerp van het
gebied.
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Oost

Noord

Wijk:
West
Buurten: Hertogenwijk, Burgemeesterswijk, Tiel-West, Wadenoijenlaan e.o.
Wijken in Tiel

Industrieterreinen

Buitengebied

Noord

Oude kern
Oost

West

Oude kern
West
Dorpen

Dorpen

Passewaaij

Buitengebied

Leefbaarheidsscores
Leefbaarheidsscores

West
Bevolking < 25 jaar
25-65
> 65 jaar
Inkomen per inwoner
uitkeringen per 1000 inwoners
waarvan AOW
% corporatiewoningen
% particuliere huur
gemiddelde woningwaarde
% woningen < 200.000
% woningen > 300.000

Tiel

Bron:
leefbaarometer.nl
(zie(zie
bijlage
8) 8)
Bron:
leefbaarometer.nl
bijlage

Passewaaij

Hertogenwijk Burgemeesterswijk Tiel-West
Wadenoijenl.e.o.
28%
29%
28%
28%
28%
53%
51%
56%
48%
50%
19%
20%
15%
23%
22%
22.900
16.000
21.600
16.300
16.700
261
333
255
336
356
159
184
135
212
203
36%
68%
36%
63%
82%
8%
7%
4%
6%
2%
198.000
137.000
178.000
143.000
142.000
45%
90%
54%
98%
83%
15%
4%
3%
0%
2%

Bron: Companen (2019). Voor onderliggende bronbestanden: zie bijlage 9.

Belangrijkste opgaven

Prioriteit 1:

1. Wijkvernieuwing, sociaal en ruimtelijk:
- Versterken bewonersmix; verlagen aandeel
sociale huur, toevoegen middeldure huur/koop.
- Ontwikkelen Dijkzone, inclusief vergroenen wijk

Bijsturen en versnellen.

2. Leefbaarheidsinzet
- langer gezond thuis
- voorzetten armoede-aanpak, begeleiding
kwetsbare groepen
- veiligheidsaanpak

Herbeoordelen harde en zachte
plannen. Nagaan of er
voldoende grondgebonden
woningen en voldoende mix
naar segmenten in zit. Op
kansrijke transformatielocaties
proces versnellen.

3. Realiseren 1- en 2 persoonswoningen in
De Batouwe en Beursplein
Indien wijkvernieuwing of transformatie toe het
verminderen van het aantal sociale woningen leidt,
wordt elders in Tiel compensatie gerealiseerd.
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Industrieterreinen
Wijk:
Buurten:

Oost
Latenstein, Het Ooij, De Lok, Santwijck

Buitengebied

Leefbaarheidsscores

Wijken in Tiel

Industrieterreinen

Buitengebied

Oost

Noord

Oude kern
West
Dorpen

Oost

Noord

Passewaaij
Buitengebied

Oude kern
West

Bron: leefbaarometer.nl (zie bijlage 8)

rpen
Oost

Tiel

Bevolking < 25 jaar
25-65
> 65 jaar
Inkomen per inwoner
uitkeringen per 1000 inwoners
waarvan AOW
% corporatiewoningen
% particuliere huur
gemiddelde woningwaarde
% woningen < 200.000
% woningen > 300.000

28%
53%
19%
22.900
261
159
36%
8%
198.000
45%
15%

Passewaaij

Latenstein
26%
53%
20%
24.000
232
158
5%
15%
224.000
41%
11%

Het Ooij

De Lok
30%
57%
14%
17.900
260
119
56%
4%
159.000
63%
4%

Santwijck
25%
59%
16%
18.700
293
138
66%
4%
145.000
88%
3%

24%
59%
16%
21300
365
248
25%
6%
165.000
80%
5%

Bron: Companen (2019). Voor onderliggende bronbestanden: zie bijlage 9.

Belangrijkste opgaven

Prioriteit 1:

1. Afronden Vijverberg en verbinding
met Fluvia.
2. Gebied nabij binnenstad seniorvriendelijk ontwikkelen (woningen
en openbare ruimte). Vergroenen
openbare ruimte.
3. Leefbaarheid in delen van Het Ooij
en De Lok scoort onvoldoende.
Leefbaarheidsinzet handhaven.
4. Herbeoordelen harde en (vele)
zachte plannen op juiste segment.
Fasering aanbrengen en actief
sturen op realisatie belangrijkste
plannen, zodat deze direct
opvolgend aan de bestaande
harde plannen in ontwikkeling
kunnen komen.

Afronding Vijverberg en verbinding met
Fluvia.
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Industrieterreinen
Wijk:
Buurten:

Noord
Westroijen (De Hennepe), Elzenpas, Rauwenhof, Drumpt

Buitengebied

Noord is een grote wijk.
Kaart met ouderdom woningen past niet
op dit blad en staat daarom op de volgende
pagina.

Leefbaarheidsscores

Wijken in Tiel

Industrieterreinen

Buitengebied

Oost

Noord

Oost

Noord

Oude kern
West
Dorpen

Passewaaij

Oude kern

Buitengebied

Bron:
leefbaarometer.nl (zie bijlage 8)
West

Dorpen
Tiel-Noord
Bevolking < 25 jaar
25-65
> 65 jaar
Inkomen per inwoner
uitkeringen per 1000 inwoners
waarvan AOW
% corporatiewoningen
% particuliere huur
gemiddelde woningwaarde
% woningen < 200.000
% woningen > 300.000

ngebied

Tiel
28%
53%
19%
22.900
261
159
36%
8%
198.000
45%
15%

Westroijen

Elzenpas
29%

Passewaaij
50%
20%
18.500
280
166
56%
3%
160.000
96%
0%

Rauwenhof
Drumpt
24%
23%
43%
56%
33%
20%
26.800
24.500
373
316
303
172
26%
50%
5%
6%
256.000
193.000
27%
41%
33%
19%

25%
49%
25%
26.700
270
195
31%
3%
242.000
26%
24%

Bron: Companen (2019). Voor onderliggende bronbestanden: zie bijlage 9.

Belangrijkste opgaven

Prioriteit 1:

1. Aantrekkelijk en bereikbaar blijven
voor lagere middeninkomens.
Verbeteren kwaliteit openbare
ruimte, actueel houden niet alleen
voor huidige inwoners maar ook
voor toekomstige gezinnen
2. Particuliere woningverbetering
(levensloopbestendig, duurzaam,
aanpassen aan moderne
woonwensen) en lang gezond
thuis wonen
3. Waterberging en vergroening
combineren met betere langzaam
verkeer verbindingen, meer ruimte
voor beweging, ontmoeting en
spelen

Wijk aantrekkelijk houden voor huidige
en voor toekomstige bewoners door te
investeren in openbare ruimte en
particuliere woningverbetering te
stimuleren.
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Bouwperiodes Tiel-Noord

1970-1979

> 2000

1970-1979

1980-1989

1970-1979

1990-1999
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Oude kern
Wijk:
Buurten:

West

Passewaaij
Passewaaij Noordoost, Passewaaij Noordwest, Passewaaij Zuidoost en Passewaaij Zuidwest

Dorpen

Wijken in Tiel

Leefbaarheidsscores

Industrieterreinen

Buitengebied

Noord

Oost

Oude kern
West
Dorpen

Passewaaij

Passewaaij
Buitengebied

ebied
Passewaaij
Bevolking < 25 jaar
25-65
> 65 jaar
Inkomen per inwoner
uitkeringen per 1000 inwoners
waarvan AOW
% corporatiewoningen
% particuliere huur
gemiddelde woningwaarde
% woningen < 200.000
% woningen > 300.000

Bron: leefbaarometer.nl (zie bijlage 8)

Tiel

P-Noordoost P-Noordwest
P-Zuidoost
P-Zuidwest
28%
33%
32%
34%
34%
53%
56%
36%
57%
56%
19%
12%
13%
9%
10%
22.900
26.400
27.600
25.800
24.800
261
165
146
119
140
159
84
90
61
74
36%
14%
5%
14%
17%
8%
5%
5%
13%
4%
198.000
236.000
247.000
222.000
241.000
45%
27%
19%
37%
37%
15%
6%
14%
13%
14%

Belangrijkste opgaven

Prioriteit 1:

1. Afronden buurten 9 en 10;
toevoegen vrije kavels, duurdere
woningen en sociale huur. Als
wijkvernieuwing elders tot minder
sociale huur leidt, onder meer in
Passewaaij ruimte bieden voor
extra sociale huur.
2. Westelijke ontsluiting op A15.
3. Groene verbindingen met andere
wijken, Waaldijk en achterland.

Ontwikkelen Passewaaij buurten 9 en 10
en daarmee binden van inwoners in de
“gezinsfase-leeftijd” en hogere inkomens
aan Tiel. Uit analyse van verhuisbewegingen blijkt dat deze groep juist
kiest voor een uitleg-wijk bij een
stedelijke kern, en niet voor vestiging in
een van de oudere wijken
(Woningmarktonderzoek 2019,
Companen). Daarmee is de ontwikkeling
van deze locatie strategisch van
topbelang voor Tiel.

Bron: Companen (2019). Voor onderliggende bronbestanden: zie bijlage 9.
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Buitengebied

Wijk:
Buurten:

Dorpen
Kerk-Avezaath, Wadenoijen, Zennewijnen

Noord

Leefbaarheidsscores

Wijken in Tiel

Industrieterreinen

Oost

Oude kern

West
Dorpen

Buitengebied

Oost

Noord

Passewaaij

Oude kern
West
Dorpen

Buitengebied
Passewaaij

Buitengebied

Bron: leefbaarometer.nl (zie bijlage 8)

Dorpen

Tiel

Bevolking < 25 jaar
25-65
> 65 jaar
Inkomen per inwoner
uitkeringen per 1000 inwoners
waarvan AOW
% corporatiewoningen
% particuliere huur
gemiddelde woningwaarde
% woningen < 200.000
% woningen > 300.000

Kapel-Avez.
Wadenoijen
Zennewijnen
28%
30%
32%
30%
53%
49%
50%
55%
19%
21%
18%
15%
22.900
26.200
22.100
261
194
216
100
159
161
162
100
36%
15%
33%
0%
8%
6%
4%
23%
198.000
299.000
207.000
45%
15%
29%
0%
15%
53%
31%
92%

Belangrijkste opgaven

Prioriteit 1:

1. Behoud dorpse karakter door
bewaken open ruimtes tussen
dorpen en stad en tegengaan
sluipverkeer
2. Particuliere woningverbetering
(levensloopbestendig, duurzaam)
en langer gezond thuis wonen.

Behoud dorpse karakter

Bron: Companen (2019). Voor onderliggende bronbestanden: zie bijlage 9.
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De Tielse aanpak
In Tiel werken we samen. We nodigen iedereen uit
goede plannen te ontwikkelen en we stimuleren
samenwerking tussen inwoners, bedrijven,
woningcorporaties, ontwikkelaars en instelling. Daarbij
willen we regels en procedures zo helder en eenvoudig
mogelijk maken.
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Samen aan de slag
Woonopgaven zijn steeds complexer, en vragen steeds meer samenwerking tussen gemeente,
inwoners, woningcorporaties en andere partners. Mede daarom hebben we opgaven en
onderwerpen voor de woonvisie opgehaald in nauwe samenspraak met inwoners, partners en
de gemeenteraad.
De woonvisie biedt een kader voor vijf jaar, vanuit een doorkijk op langere termijn. Concrete
opgaven en acties worden jaarlijks geactualiseerd. Daarbij willen we de komende periode graag
samenwerken met onze partners op het gebied van wonen: corporaties, ontwikkelaars,
zorgpartijen, maatschappelijke instellingen en natuurlijk bewoners. De inzet van
woningcorporaties en gemeente leggen wij vast in prestatie-afspraken. In onderstaande tekst
geven we aan wat de gemeente zélf kan en wil doen om de woonvisie te helpen realiseren.
Samenwerken
-

“Ontwikkeling op uitnodiging”. We verleiden marktpartijen en corporaties om zelf, met
elkaar en/of met ons plannen te ontwikkelen.

-

Bij grotere projecten vormen we aan de voorkant een uitvoeringscoalitie.

-

Ruimte voor bewonersinitiatieven. Behalve “zelf bouwen op vrije kavels” staan we open
voor collectief particulier opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld om woonzorginitiatieven te
realiseren.

-

We werken in overleg met de woningcorporaties en huurdersverenigingen een aanpak uit,
om jaarlijks tijdig te komen tot goede prestatieafspraken waarin ieders belangen en inzet
een goede plek krijgen.

-

Onze rol is: kaders bieden, (ruimtelijke) ontwikkelingen in de gewenste richting sturen,
informeren, verbinden van partijen en faciliteren van samenwerking. We zien voor
marktpartijen een rol als ontwikkelaar, beheerder en exploitant. Woningcorporaties zijn
verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer en exploitatie van sociale woningen voor hun
doelgroepen, en – voor zover dat aan “wonen” gerelateerd is – voor de leefbaarheid van
de wijken en buurten waar zij actief zijn.

Sturen, niet alleen reageren
-

Prioritaire locaties pakken we actief op. We gaan op zoek naar uitvoeringscoalities en
nodigen marktpartijen, corporaties en bewoners uit om met voorstellen te komen.

-

Jaarlijks stellen we onze prioriteiten voor de komende twee jaar opnieuw vast, zodat deze
woonvisie een “levend document” blijft. De visie zelf stellen we vijfjaarlijks vast.

-

We passen onze werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie hier op aan. Initiatieven
die niet passen in bestemmingsplannen of vaststaand beleid, en die geen prioriteit in deze
woonvisie krijgen, pakken we niet actief op. In die gevallen zorgen we snel voor een
duidelijk antwoord aan de vraagstellers. Wel monitoren we deze initiatieven en vragen,

zodat we bij onze jaarlijkse actualisering kunnen beoordelen of deze meer prioriteit
moeten krijgen.
- Bij prioritaire projecten vormen we “agile projectteams” waarbij de opgave leidend is. De
teams bestaan in principe uit medewerkers uit verschillende teams van onze eigen
organisatie. Bij grotere projecten is het mogelijk dat onze partners in die projecten extra
kennis en capaciteit leveren om in een projectteam in te zetten.
- We versterken de interne samenwerking tussen de teams (regie en beleid, ruimtelijke en
maatschappelijke ontwikkeling)
- We hebben geen actief grondbeleid, maar sturen wel op de realisering van de in deze
woonvisie opgenomen kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Bijvoorbeeld via het
omgevingsplan (nu nog: bestemminsplan), convenanten en overeenkomsten. Bij nieuwe
projecten en voorstellen gaan we in een vroeg stadium met de initiatiefnemers om tafel
om onze kaders helder te maken. In onze woningbouwprogrammering werken we de
kwantitatieve en kwalitatieve uit in jaarschijven en concrete aantallen per segment,
omvang, doelgroep en locatie.
Versnelling ontwikkelprocessen
- Ontslakken. We onderzoeken in 2019 of er regels, procedures of werkwijzes zijn die
bouwprocessen vertragen. Daarbij vragen we feedback van onze partners. Waar nodig en
mogelijk vereenvoudigen en versnellen we onze aanpak. We sluiten hiermee aan op een
van de doelen van de Omgevingswet, die er op gericht is meer in maatwerk, meer
gebiedsgericht en met minder regels en procedures te werken.

- We bezien onze planningslijst kritisch op “hardheid”. Van plannen die nog bijgestuurd
kunnen worden beoordelen we of deze passen binnen deze woonvisie, of passend
gemaakt kunnen worden. Omdat we meer potentiële locaties hebben dan vraag (volgens
de prognoses tot 2030), halen we de minst passende locaties van de “zachte” lijst af. We
willen vanaf 2021 (of zoveel eerder als haalbaar) een lijst met harde plannen hebben die
de programmering voor de dan komende drie jaar dekt, en waarvan de hardheid zodanig
is dat de plannen zeker kunnen worden gerealiseerd.
Het Wiel van Tiel: doel, thema’s en ambities uit de woonvisie in 1 oogopslag
-

Bij het beoordelen van binnenkomende initiatieven of het sturen van ons eigen
handelen, gebruiken we dit “Wiel van Tiel” om een snelle afweging te kunnen maken
over onze inzet.
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Het Wiel van Tiel: wat willen we bereiken?
Onderstaand figuur geeft de woonvisie in een oogopslag weer. Van binnen naar buiten zijn achtereenvolgens aangegeven: het doel, de vier thema’s met bijbehorende ambities en de
daaraan gekoppelde onderwerpen.
Bijsturen woonvoorraad

Buurten kennen goede mix van inwoners

Meer (middel)dure koop en toevoegen (enige) middenhuur; meer woningen voor kleine huishoudens; vrije kavels;
sociale voorraad op peil; regionale afstemming en –promotie

Tegengaan stapeling problemen, voldoende betaalbare en
bereikbare huur- en koopwoningen,
Inzet integrale wijkteams

Versterken doorstroming
Sociale huurwoningen
Meer woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens;
vergroten diversiteit buurten en wijken; lichte groei in
aantallen

Vernieuwing woonwijken
Voorbereiden volgende fase in levenscyclus jaren ‘60’80 wijken

Stimuleren particuliere woningverbetering

Groene stad

Versterken ruimtelijke relatie woongebieden –
rivier en polder; (fruit)bomen, groene verbindingen,
beweeg- en ontmoetingsplekken

Voorzieningen op peil
Sterke Binnenstad
Levendig, meer functiemenging, meer wonen, aantrekkelijke
plekken en pleinen,goede programmering

Flexibele woonvormen bieden snellere en tijdelijke
huisvesting aan spoedzoekers en jongeren

Toekomstbestendig Vitale en leefbare
wijken en dorpen
woonaanbod
Meer hogere inkomens
Leefbaar
Betere
Vitaal
Wonen in Tiel
doorstroming
Gezond
Sociale voorraad Aantrekkelijke
op peil
fruitstad aan de Waal
Gezellig
Mooi
Groen

Krachtig centrum in
Rivierenland

Aantrekkelijke
woonomgeving

Slim
verduurzamen
Mooier en
gezonder

Duurzaam
wonen

Huisvesting arbeidsmigranten en woonwagens

Langer gezond thuis wonen

Slim verduurzamen op natuurlijke momenten
Werk-met-werk maken, kiezen voor “best betaalbare”
oplossingen

Verduurzamen woningen
Alle nieuwbouw aardgasloos, verbeteren energieprestatie
woningen bij renovatie, vergroten bewustwording particulieren

Klimaatadaptatie draagt bij aan groene stad
Transformatie
Actief benutten kansen transformatie binnenstedelijke (bedrijfs)locaties naar wonen

Werk-met-werk maken, riool- of ondergrondinvestering
combineren met vergroenen woonomgeving, ruimte voor
ontmoeten, bewegen, spelen en verbinden van wijken
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Bijlage 1. Verhuisbewegingen
FiguurB.1 Gemeente Tiel. Verhuisbewegingen naar leeftijdsklasse, 2010-2017

Figuur B.2 Gemeente Tiel, binding per wijk buurt (verhuisbewegingen totaal, 2006-2016 (personen)

Bron: CBS, 2019

Bron: CBS Microdata, 2019

Figuur B3. Gemeente Tiel, Aandeel vestigers gemeente en aandeel t.o.v. omvang wijk,
2006-2016 (personen)

Bron: CBS, 2019
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Tabel B1. Gemeente Tiel, verhuisbewegingen tussen gemeenten, 2010-2017
Vestiging
Gemeente Buren

Vertrek

saldo

1.752

16%

1.766

15%

-14

Gemeente Geldermalsen

766

7%

644

5%

122

Gemeente Neder-Betuwe

626

6%

596

5%

30

Gemeente Culemborg

498

4%

409

3%

89

Gemeente Neerijnen

473

4%

374

3%

99

Gemeente Nijmegen

330

3%

442

4%

-112

Gemeente West Maas en Waal

276

2%

476

4%

-200

Overig Gelderland

1.918

17%

2.404

20%

-486

Gemeente Utrecht

514

5%

537

5%

-23

Overig Nederland

4.030

36%

4.278

36%

-248

Nederland totaal

11.183

100%

11.926

100%

-743

Bron: CBS Microdata, 2019
Tabel B2. Gemeente Tiel, verhuisbewegingen tussen wijken, 2006-2016 (personen)

Vorige wijk/dorp

Huidige wijk/dorp
Oost

Oude
kern

West

Noord

Passewaaij

Dorpen

Overig

Vertrek

Oost

25%

Oude Kern

10%

11%

13

6

0

0

36%

14%

19%

12%

11

7

0

0

36

100

West

11%

9%

29%

12

8

0

0

31

100

Noord

12%

10%

9%

20

7

1

0

41

100

Passewaaij

6%

6%

7%%

7

26

1

0

47

100

Dorpen

3%

3%

7%

6

9

14

1

56

100

Overig

0%

1%

1%

1

6

2

10

79

100

Totaal

13%

10%

13%

12

11

1

0

39

100

(overig = bedrijventerreinen en buitengebied)

Totaal
100%

Bron: CBS Microdata, 2019
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Bijlage 2. Aanbod koopwoningen en Regionale woningbouwmonitor

Figuur B4. Gemeente Tiel. Aanbod koopwoningen naar vraagprijs, dec. 2018

Tabel B3. Regionale woningbouwprogrammering 2015-2025

aanbod bestaande woningen naar vraagprijs
steekproef Funda 18-12-2018
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

> 698.000
510.001 - 698.000
378.000 - 510.000
307.000 - 378.000
266.001 - 307.000
211.000 - 266.000
156.001 - 211.000
126.001 - 156.000
83.001 - 126.000
0 - 83.000

Bron: Funda (bewerking gemeente Tiel)

actualisering Tiel, cijfers woningmarktmonitor Gelderland, peildatum 21-11-2018:
Tiel

2.075

252*

1.826

2.332

75

2.257

124%

577

577

32%

* Oplevering 2015, 2016 en 2017 samen, obv CBS in woningmarktmonitor Gelderland
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Bijlage 3. Huishoudensprognoses en gewenste omvang sociale voorraad
3 welvaartsscenario’s prognose Gelderland en gewenste ontwikkeling sociale huurvoorraad
B4

3 welvaartsscenario’s prognose CBS en gewenste ontwikkeling sociale huurvoorraad
B5
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Bijlage 4. Wonen en economie

Banen en bedrijven: betekenis voor Tiel en voor de regio
Banen in Tiel, Rivierenland en Nederland 2008-2017

Economische mogelijkheden gaan op termijn steeds meer afhangen van de
kwaliteiten van de beroepsbevolking. Het woon- en leefklimaat is hierbij van groot
belang.
Tiel is een echte werkstad, met een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de
regio, en met 850 banen per 1000 inwoners. Dat is ongeveer 12% meer dan
gemiddeld in Nederland, en 16% meer dan in Rivierenland als geheel. Wel is
zichtbaar dat de crisis in Tiel tot een steviger banenverlies heeft geleid dan elders,
en dat het herstel langzamer verloopt.
De komende vijf jaar wordt bedrijventerrein Medel afgerond, specifiek gericht op
de logistieke sector. Naar verwachting leidt dit tot een toename van de
werkgelegenheid met ca. 1250 banen, deels in te vullen door mensen die nu al in
Tiel of de regio wonen, deels door nieuwvestigers van buiten de regio. Circa 60%
van het personeel bij logistieke bedrijven komt uit een gebied van maximaal 15
kilometer rondom de vestigingslocatie. De bereidheid om te reizen voor werk is bij
lager opgeleid personeel over het algemeen lager dan bij hogere
opleidingsniveaus. In de logistieke sector ligt het aandeel flexwerkers tussen de 30
en 40% (bron: PWE, 2018).

2008

2010

2015

2017

Figuur B5 : Banen in Tiel, Rivierenland en Nederland. Bron: waarstaatjegemeente.nl

Naar verwachting 20% van de extra banen (250) die de komende vijf jaar op Medel
ontstaat betreft HBO of WO-niveau. Meer in het algemeen wordt op de
bedrijventerreinen een verschuiving verwacht van MBO1/2 of lager naar vooral
MBO4 en HBO-banen (bron: STEC groep, 2017), en daarmee naar de midden- en
hogere inkomens. Het is belangrijk dat Tiel (en de regio) voldoende woonaanbod
voor deze groepen heeft.

Tabel B6: aantal banen en bedrijven, aandeel Tiel in regio, en gemiddelde groei.
Bron: PWE, 2018
Personeel naar opleidingsniveau, 2017 (links) en verwachting 2022 (rechts)

Figuur B6 : Verwachte verschuiving in opleidingsniveau werknemers op
bedrijventerreinen in Tiel. Bron: Stec Groep, 2017.
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Omvang (blauw) en groei (rood) woningvoorraad naar gemeente, Regio Rivierenland, 2017

Bijlage 5. Woningbouwontwikkeling in Rivierenland
Tiel is de grootste gemeente in de regio, maar sinds 2005 blijft de groei van de woningvoorraad
achter. Met name de “A2-gemeenten” Zaltbommel, Geldermalsen (kern) en Culemborg groeien
sneller dan het regionaal gemiddelde. Tiel blijft niet alleen bij deze grotere kernen, maar ook bij
de kleinere gemeenten achter. Deels komt dat door het ontbreken van uitleg-gebieden. Figuur 14
laat zien dat de grootste inwonersgroei steeds volgt op het ontwikkelen van deze gebieden.
Wel is in de laatste provinciale woningbouwmonitor te zien dat de productie en het aantal “harde
plannen” ook in Tiel toeneemt. In 2015 dekte de harde plannen nog 12% van de totale behoefte
tot 2025, in 2018 was dat opgelopen tot 32%. In Rivierenland als geheel was 45% aan harde
plannen beschikbaar. Een andere positieve indicator is dat Tiel in 2018 in Rivierenland, met 12,4%
de grootste inwonersgroei liet zien (figuur 15).

Woningproductie en plannen Tiel
(bron: woningmarktmonitor provincie Gelderland)

1)

geproduceerd

harde plannen

2015

18

253

2016

106

2017

128

2018

…… 1)

Bevolkingsgroei (%)

omvang
160
groei
140

547

2018: voorlopig cijfer, bron gemeente Tiel.

Figuur B7: omvang (blauw)
en woningmarktmonitor
groei (rood) van de provincie
woningvoorraad
naar
gemeente,
Regio
Bron:
Gelderland,
peildatum
1 -11-2018
Bevolkingsgroei
(%)
Rivierenland,2017. Bron: woningmarktmonitor provincie Gelderland, peildatum 1-11-2018.
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Figuur B8: bevolkingsontwikkeling en bouwperiodes uitleggebieden in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel, 1988-2017
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Figuur B9: groei inwoners 2018.
Bron: Financieel Dagblad/CBS 2-1-2019
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Bijlage 6. Doelgroep “Langer zelfstandig wonen”
Bewoners met verschillende functioneringsbeperkingen stellen verschillende eisen aan hun
woning en woonomgeving. TNO heeft in kaart
gebracht hoe 65-plussers van nu functioneren. Dit
heeft geleid tot functioneringsprofielen. Voor elk van
de profielen is berekend welke kans mensen hebben
op problemen met mobiliteit, zelfzorg, cognitie en
overige noodzakelijke behoeften. Bewoners die
binnen de eerste vier profielen vallen, kunnen
zelfstandig wonen. Het vijfde en zwaarste profiel
(ernstige dementie) heeft behoefte aan intramurale
zorg.
Onderstaande grafiek geeft voor vier functieprofielen
aan hoe groot de kans is dat zij met verschillende
klachten te maken krijgen. Hoe zwaarder het profiel,
hoe meer aanpassingen aan de woning nodig zijn.
Daarvoor heeft TNO een woningclassificatie met
sterren ontwikkeld, die in de tabel onder de grafiek is
opgenomen. De meeste woningen in Tiel zijn
aanpasbaar: met een investering van maximaal
10.000 euro kunnen ze geschikt worden gemaakt
voor ouderen met een profiel 1, 2 of 3. Vooral
bovenwoningen van portiekflats, of woningen boven
winkels, zijn niet-aanpasbaar. Dit speelt in Tiel met
name in de binnenstad en in een aantal jaren ’50- en
’60 flats een rol.

Kans (percentage) op problemen met functioneren per item per functioneringsprofiel

Classificatie woningvoorraad op toegankelijkheid en aanpasbaarheid
Bron: TNO, Woningvoorraad, woningaanpassingen en langer zelfstandig wonen (2016)
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Bijlage 7. Typisch Tiel – Verbeterpunten Tiel

Bron: Typisch Tiel (2019)
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Bijlage 8. Leefbaarheidsscore per buurt

Leefbaarheidssituatie, Buurten, 2016 Gemeentegrenzen 2016

Industrieterreinen

Buitengebied

Noord

Oost

Oude kern
West
Dorpen

Passewaaij
Buitengebied

Bron: leefbaarometer.nl
Voor enkele buurten geeft de leefbaarometer geen score omdat daar te weinig woonhuizen staan
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Bijlage 9. Factsheets per buurt
Vanwege de omvang is deze bijlage apart bijgevoegd.
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