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Inleiding 

In de dorpskernen Winkel Nieuwe Niedorp zijn de laatste jaren met regelmaat bouwplannen 
gerealiseerd om met name voor de eigen bewoners te kunnen wonen. Hiervoor zijn alle 
bekende inbreilocaties opgevuld en is het plan Trambaan volledig gerealiseerd. 

In een eerder stadium hebben de toenmalige dorpsraden van Winkel en Nieuwe Niedorp al 
kenbaar gemaakt dat er nieuwe bouwlocaties ontwikkeld moeten worden. 

In maart dit jaar kwam Sjaak Vriend met het initiatief om te onderzoeken of er behoefte is 
aan het bouwen van woningen buiten het bestaand stedelijk gebied, met andere woorden 
een nieuwe uitbreidingswijk in Hollands Kroon-Zuid. Als ex-dorpsraadsleden van Winkel en 
Nieuwe Niedorp hebben we deze handschoen opgepakt en hebben besloten om de 
woningbehoefte te onderzoeken in het verspreidingsgebied van “het Niedorper Weekblad“. 

Dit huis aan huis verenigings- en informatieblad heeft een oplage van 4475 stuks en wordt 
verspreid in Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel, Lutjewinkel, Kolhorn, Haringhuizen en 
Barsingerhorn. Tevens heeft de nieuws site van Pewi veel aandacht aan onze enquête 
besteed, alsook de Facebook groep Niedorp. De voormalige gemeente Niedorp is ruim 
dekkend voor deze woningbehoefte peiling in het kerngebied Winkel-Nieuwe Niedorp. 

Het moment is van belang omdat de gemeenteraad het nieuwe regionale 
woningbouwprogramma moet gaan vaststellen en aanleveren aan de provincie voor 2020. 
Dus een gedragen enquête vanuit de eigen bewoners geeft een sterke zekerheid naar de 
raadsleden en het college omtrent de kracht van de wensen en behoeftes. 

Tevens geeft het ondersteuning aan de leden van de Provinciale Staten die in de 
“Omgevingsvisie NH-2050” veel te licht hebben gedacht over de behoefte aan woningbouw 
voor de eigen bewoners in de Noordkop, om daarmee de leefbaarheid in onze kernen en 
dorpen te behouden. 

Als laatste punt kunnen we op basis van deze uitkomsten zien en vergelijken wat de politieke 
partijen voorstaan in hun verkiezingsprogramma’s bij de komende provinciale verkiezingen 
op 18 maart 2019 omtrent hun inzet voor het realiseren van nieuwe woningbouwlocaties in 
de Noordkop en specifiek in het door ons onderzochte gebied. 

Wij wensen de raadsleden veel succes en wijsheid voor het realiseren op korte termijn van 
nieuwe woningbouwlocaties, nu uit onze enquête blijkt dat hier een grote behoefte aan 
bestaat. Met name aan het realiseren van betaalbare woningen en appartementen in de 
huur en het koopsegment bestaat een grote behoefte, waardoor er weer een doorstroming 
in het bestaande huizenbestand ontstaat en we een evenwichtige opbouw in de 
leeftijdsgroepen behouden voor gezonde en levensvatbare dorpsgemeenschappen. 

Namens de voormalige Dorpsraden van Winkel en Nieuwe Niedorp: 
Jan Barten, Henk Groenewoud, Nico Schilder, Hans Stammes en Ruud Wiedijk. 
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Uitslagen enquête 

De enquête is tweemaal verspreid in oktober 2018 als apart inlegvel in “het Niedorper 
Weekblad “ Dit huis aan huis verenigings- en informatieblad heeft een oplage van 4475 stuks 
en wordt verspreid in Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel, Lutjewinkel, Kolhorn, 
Haringhuizen en Barsingerhorn. Voor het retourneren van de formulieren was er bij de 
Jumbo in het “Winkelcentrum“ een bus geplaatst die goed is gebruikt. Verder hebben de 
bewoners gebruik gemaakt van de genoemde emailadressen om hun antwoorden kenbaar 
te maken. 

Tevens heeft de nieuws site van Pewi veel aandacht aan onze enquête besteed, door diverse 
keren onze link en een berichtje te publiceren (https://www.pewinieuws.nl/). 

Ook op de Facebook groep Niedorp, met ruim 2800 leden, is ruim bekendheid aan deze 
enquête gegeven en onze link hier naar onze vragen te presenteren. 

In deze drie verschillende manieren voor het bereiken van de inwoners is een grote overlap 
aanwezig. Door in te zetten op zowel papier als digitaal hebben we geprobeerd oud en jong 
te bereiken in ons gebied. Daarmee is het bereik naar de min of meer voormalige gemeente 
Niedorp ruim voldoende voor deze woningbehoefte peiling in het kerngebied Winkel-
Nieuwe Niedorp. 

De antwoorden op de gestelde vragen 1, 2 en 7 vindt u niet terug in dit verzicht. Vraag 1 en 2 
gaven de mogelijkheid aan om in anonimiteit te beantwoorden, dus daar houden wij ons 
aan. Verder is door onbekende oorzaak vraag 7 wel op de papieren versie gekomen maar 
helaas niet op de digitale versie, waardoor bij de digitale verwerking de vraag buiten 
beschouwing is gelaten. 

Vraag 7 luidt: 

7 Binnen welke termijn wilt u gaan verhuizen? 
a □ 0-2 jaar 
b □ 2-5 jaar 
c □ 5-10 jaar 

 
Globaal verdeeld wil ca 40 % binnen 2 jaar verhuizen, 30% binnen 2-5 jaar en 30 % tussen 5 
en 10 jaar van de ingeleverde papieren formulieren. 

Vervolgens zijn alle andere antwoorden op de gestelde vragen getotaliseerd en in 
overzichtelijke diagrammen weergeven, met daarbij geschreven de samenstelling van de 
diagrammen. Daarbij is de tekst opgenomen waarbij in tekst nogmaals de percentages zijn 
weergeven en de daarbij door ons getrokken conclusie. 

In totaal zijn er 503 vragenlijsten ingeleverd op papier en direct op de link. Wij zijn content 
met het aantal ontvangen antwoorden die zeker representatief zijn voor de getrokken 
conclusies. 
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Conclusie 

Op basis van 503 reacties van de inwoners van Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel, 
Lutjewinkel, Kolhorn, Haringhuizen en Barsingerhorn komen wij tot de volgende conclusies: 

 Nieuwe woningen zijn voor de komende jaren hard nodig. Het blijkt dat bij 72 % een 
wens aanwezig is om binnen 10 jaar te verhuizen naar een andere c.q. meer passende 
woning. Er bestaat een duidelijke behoefte om daarbij te gaan wonen in het kerndorp 
met de meeste faciliteiten. Daarbij is een lichte voorkeur voor meer koop woningen dan 
huurwoningen. Bij de verhuisplannen behoren duidelijke wensen omtrent de 
betaalbaarheid. 
 

 Bij het realiseren van nieuwe bouwlocaties, zowel in de koop- als in de huursector, 
vragen we juist hier de aandacht op te richten en hierbij duidelijk ruimte te creëren voor 
appartementen voor de jeugd en ouderen, als ook specifiek ingerichte koopwoningen 
voor de senioren. Natuurlijk ook ruimte voor het bouwen (in eigen beheer of via 
coöperaties) voor de vrije sector woningen. 
 

 Uit de enquête blijkt ook dat als de wensen van met name de (toekomstige-) senioren 
worden ingevuld als deze kunnen doorschuiven naar appartementen of 
seniorenwoningen dicht bij de winkel- en voorzieningencentra. Hierna komen er met 
name koopwoningen beschikbaar in de vrije sector, waar de dertigers en veertigers hun 
tweede woning willen betrekken om in hun gemeenschappen te kunnen blijven wonen. 
 

 Omdat dit onderzoek zich heeft gericht op huidige bewoners en inwoners, geeft het geen 
conclusie op de aantrekkelijkheid voor “buitenpoorters” om een woning te betrekken 
binnen het onderzochte gebied. Vanuit de makelaarswereld is ons duidelijk geworden 
dat wij daarin in een zeer aantrekkelijke woonomgeving wonen, waardoor de druk om te 
bouwen nog veel hoger ligt. Juist om deze concurrentie het hoofd te kunnen blijven 
bieden is de hoeveelheid te bouwen woningen van belang, waardoor prijsopdrijvende 
druk wordt voorkomen omdat de voorraad voldoende is. 
 

 Onze conclusie is dat er na dit onderzoek nieuwe woningen hard nodig zijn voor de 
komende jaren voor het behouden van de juist opbouw in de leeftijdsgroepen, en 
daarmee voor de levensvatbaarheid van de dorpen en kerndorp Winkel-Nieuwe Niedorp. 

Opdracht aan de gemeenteraadsleden van de Gemeente Hollands Kroon om voldoende 
bouwlocaties voor koopwoningen te ontwikkelen in het gebied van Hollands kroon-Zuid 
en met name in de kerndorpen Winkel-Nieuwe Niedorp. 

Opdracht aan woningbouwvereniging Wooncompagnie om voldoende locaties met 
huurwoningen te ontwikkelen in samenwerking met de Gemeente Hollands Kroon en met 
name in de kerndorpen Winkel-Nieuwe Niedorp. 
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Vraag 3: Wat is uw huishoudensamenstelling? 

 

 

Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderen 64,4%. 
Alleenstaand/Eén ouder gezin 35,6%. 

Goede afspiegeling van feitelijke situatie in Niedorp Zuid? 
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Vraag 4: Wat is uw huidige woonsituatie? 

 

 

Koopwoning 62,0%. 
Huurwoning 17,1%. 
Thuiswonend 17,7%. 
Overig 3,2% 
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Vraag 5: In wat voor type woning woont u nu? 

 

 

Vrijstaande woning 48,3%. 
Twee-onder-één-kapwoning 21,8%. 
Rijtjeswoning 19,4%. 
Overig 10,5%. 
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Vraag 6: Heeft u op dit moment of in de komende 10 jaar de wens 
  om te verhuizen naar een nieuwe en/of andere woning? 

 

Ja 72,2%. 
Nee/Weet het nog niet 27,8%. 

Ongeveer drie kwart van de respondenten wil op enig moment verhuizen. 
Ongeveer een kwart van de respondenten zit op dit moment nog goed. 
De respondenten die op enig moment willen verhuizen zorgen, indien de voor hen geschikte 
woning beschikbaar is, voor de gewenste doorstroming. 
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Vraag 8: Wat is de reden dat u wilt verhuizen? 
  (Meerdere opties mogelijk) 

 

Zelfstandig wonen 27,9. 
Meer passende woning 57,6%. 
Meer voorzieningen 16,8%. 

Grote behoefte aan verhuizen naar een locatie met meer voorzieningen. 
Thuiswonenden hebben behoefte aan betaalbare woningen om zelfstandig te gaan wonen. 
Ouderen geven aan vooral bij het “centrum” te willen wonen. 
Anderen geven aan door een andere huishoudensamenstelling te zoeken naar een meer 
geschikte woning. 
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Vraag 9: Naar welke locatie zou u willen verhuizen? 
  (Meerdere opties mogelijk) 

 

Winkel en/of Nieuwe Niedorp 86,7% 
Barsingerhorn, Haringhuizen, Kolhorn, Lutjewinkel en/of Moerbeek 17,6% 
Buitengebied van de dorpen 15,0%. 
Buiten de Gemeente Hollands Kroon 18,3% 

Grote voorkeur voor wonen in de kernen Winkel en/of Nieuwe Niedorp. 
Op dit moment onvoldoende woningbouw om in deze behoefte te kunnen voorzien. 
Dit blokkeert de doorstroming en geeft de nog thuiswonenden jongeren onvoldoende 
mogelijkheden om op de woningmarkt te starten. 
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Vraag 10: Heeft u interesse in een koop- of huurwoning? 
  (Meerdere opties mogelijk) 

 

Koopwoning 54,1% 
Huurwoning 40,6% 
Geen voorkeur 17,3% 

Grote behoefte aan zowel koop- als aan huurwoningen. 
Grote behoefte aan geschikte locaties in Winkel en Nieuwe Niedorp voor koop- en 
huurwoningen. 
Taak van Gemeente Hollands Kroon om de benodigde locaties te realiseren. 
Taak van Woningbouwvereniging om geschikte huurwoningen te realiseren. 
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Vraag 11: In geval van een huurwoning, tot welke huurprijs per 
 maand kunt u huren? (Meerdere opties mogelijk) 

 

Huur onder huursubsidiegrens 83,4%. 
Huur boven huursubsidiegrens 32,8%. 

Overgrote deel van het aantal respondenten heeft behoefte aan een huurwoning met een 
huur onder de huursubsidiegrens. 
Doorstroming noodzakelijk. 
Doorstroming alleen mogelijk als er voldoende nieuwe huurwoningen beschikbaar komen. 
Taak van de woningbouwvereniging om huurwoningen te realiseren met een huur onder de 
huursubsidiegrens. 
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Vraag 12: In geval van een koopwoning, tot welke prijsklasse kunt 
  u kopen? (Meerdere opties mogelijk) 

 

Stichtingskosten tot € 300.000 83,7%. 
Stichtingskosten boven € 300.000 34,0%. 

Grote behoefte aan koopwoningen voor een prijs tot € 300.000. 
Doorstroming noodzakelijk. 
Doorstroming alleen mogelijk als er voldoende nieuwe koopwoningen/bouwkavel 
beschikbaar komen. 
Taak van de Gemeente Hollands Kroon om kavels te realiseren voor koopwoningen voor een 
prijs van maximaal € 300.000. 
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Vraag 13: Naar welk soort woning gaat uw voorkeur uit?   
  (Meerdere opties mogelijk) 

 

Bestaande woning 69,6%. 
Nieuwbouwwoning/Bouwkavel 89,3%%. 
Samen bouwen 16,5% 

Voor het betrekken van een bestaande woning is doorstroming noodzakelijk. 
Doorstroming is alleen mogelijk als er voldoende nieuwe woningen beschikbaar komen. 
“Samen bouwen” betreft een niet te verwaarlozen gedeelte van de respondenten. 
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Vraag 14: Naar welk bouwtype gaat uw voorkeur uit? 
  (Meerdere opties mogelijk) 

 

Appartement (jongeren/ouderen) 41,9%. 
Seniorenwoning 35,6%. 
Vrijstaande woning 35,9%. 
Twee-onder-één-kapwoning 29,3%. 
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