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Samenvatting 

Aanleiding en methodiek 

De komende jaren zal de behoefte aan woonruimte voor mensen met mobiliteitsbeperkingen sterk 

toenemen. Achterliggende processen van deze toename zijn de vergrijzing van de bevolking, het 

extramuraliseringsbeleid van de overheid, waarbij personen met lichte zorgzwaarte niet meer worden 

toegelaten tot de huisvesting van zorginstellingen en de veranderende woonbehoeften van ouderen. 

 

Mede ingegeven door de provinciale raming heeft ABF in opdracht van het Samenwerkingsverband Regio 

Eindhoven (SRE) de vraag naar zelfstandige woonruimte voor mensen met mobiliteitsbeperkingen nader 

onderzocht. Hiermee wil het SRE zijn 21 gemeenten inzicht bieden in vraag en aanbod naar dergelijke 

woonruimte. Het SRE onderkent dat met nieuwbouw alleen niet tegemoet gekomen kan worden aan de 

vraag. Een grote bijdrage moet komen van de bestaande voorraad, al dan niet met vereiste aanpassingen. 

Inzicht in de vergelijking van vraag en bestaand aanbod helpt gemeenten op weg bij het opstellen van een 

kwalitatief woningbouwprogramma, het maken van prestatieafspraken met corporaties en het stimuleren 

van eigenaren-bewoners om hun woning aan te passen. 

 

Het onderzoek van ABF bestaat uit drie delen:  

a) een verkenning van de huidige en toekomstige vraag naar geschikt wonen,  

b) een inventarisatie van het huidige aanbod van woonruimte geschikt voor huishoudens met een  

mobiliteitsbeperking en  

c) een confrontatie van deze vraag en aanbod, anno 2014 en in de toekomst (2025).  

De focus ligt hierbij op de reguliere, zelfstandige woningvoorraad. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt 

van de methodiek van het Piramidemodel, waarbij de vraag naar zelfstandige woonruimte voor mensen 

met mobiliteitsbeperkingen en het aanbod van geschikte woningen de zijden van de piramide vormen  

 

Het Piramidemodel verdeelt personen (en daarmee huishoudens) in vijf mobiliteitsklassen: 0 = geen 

beperking, A = licht tot matige mobiliteitsbeperking (gebruik wandelstok), B- = zware mobiliteitsbeperking 

(gebruik scootmobiel), B+ = zware mobiliteitsbeperking (gebruik rollator) en C = zeer zware 

mobiliteitsbeperking (gebruik rolstoel). Voor het Piramidemodel wordt voor de vraag naar woningen 

uitgegaan van de woningbehoefte, die is afgeleid uit het landelijke Woononderzoek Nederland (WoON). 

De behoefte aan geschikte woningen voor mensen met een mobiliteitsbeperking is afkomstig van drie 

groepen huishoudens:  

1. Huishoudens die in een geschikte woning wonen en niet willen verhuizen; 

2. Huishoudens die naar een geschikte woning willen verhuizen en; 
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3. Huishoudens die in een geschikte woning wonen en naar een niet-geschikte woning willen verhuizen. 

Voor het bepalen van de behoefte wordt deze laatste groep in mindering gebracht. 

 

Het aanbod wordt volgens de eisen van Woonkeur onderscheiden in vier klassen. Deze klassen geven de 

mate van toegankelijkheid van de woning aan voor mensen met de hierboven genoemde 

mobiliteitsbeperking, te weten:  

■ Nultredenwoning. Bij deze woning is de entree zonder traptrede(n) te bereiken. De primaire vertrekken 

(hoofdslaapkamer, woonkamer, keuken, toilet en badkamer) zijn eveneens zonder traplopen te 

bereiken. Dit type woning is geschikt voor bewoners die gebruik maken van een wandelstok 

(mobiliteitsklasse A).  

■ Nultredenwoning met voldoende bewegingsruimte en zonder obstakels binnenshuis om met een 

rollator te kunnen manoeuvreren (mobiliteitsklasse B- en B+).  

■ Nultredenwoning met voldoende bewegingsruimte en zonder obstakels binnenshuis om met een 

rolstoel te kunnen manoeuvreren (mobiliteitsklasse C). 

 

In het Piramidemodel wordt onderscheid gemaakt tussen een- en meergezinswoningen. Een 

meergezinswoning die geschikt is voor bewoners met mobiliteitsklasse A, heeft alle primaire voorzieningen 

gelijkvloers. Wanneer een eengezinswoning op de slaapverdieping een toilet aanwezig is, dan wordt deze 

ook als geschikt beoordeeld voor mobiliteitsklasse A. Door het plaatsen van een traplift kan de 

eengezinswoning namelijk tamelijk eenvoudig toegankelijk gemaakt worden. Voor de geschiktheid van 

woningen voor personen met zwaardere beperkingen gelden voor meer- en eengezinswoningen dezelfde 

criteria.  

 

De prognose brengt de huidige en toekomstige vraag van huishoudens met een mobiliteitsbeperking A, B-, 

B+ en C naar geschikte woonruimte in beeld. Dit geeft inzicht in de verwachte woningvraag op basis van 

zowel de bevolkingsontwikkeling als het extramuraliseringsbeleid. 

 

Om het aanbod in de diverse klassen te onderscheiden is lokaal onderzoek nodig. ABF en Schellekens 

Advies hebben hiervoor een methodiek ontwikkeld die onder meer gebruik maakt van registratiegegevens 

van gemeente en corporaties, en het opmeten van woningen. Voor het SRE zijn in een drietal gemeenten 

via een steekproef en met toestemming van de bewoner woningen opgemeten. Door de samenstelling van 

de steekproef, op basis van objectieve kenmerken van de woning, kon daarmee tot op buurtniveau een 

beeld worden geschetst van het aanbod van geschikte woningen in alle gemeenten van het SRE. 

Vraagzijde: Demografie 

Vergrijzing is een van de belangrijke determinanten voor de ontwikkeling van de vraag naar woonruimte 

voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. De gemeenten binnen Zuidoost-Brabant verschillen in 

leeftijdsopbouw en zullen daardoor ook te maken krijgen met een ander tempo van vergrijzing. De 

doelgroep “mensen met mobiliteitsbeperkingen” bestaat vooral uit personen in de leeftijdscategorie 75 jaar 

en ouder.  
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Het aantal 75-plussers zal in Zuidoost-Brabant, net als landelijk, de komende jaren sterk toenemen. In 

Zuidoost-Brabant bedraagt het huidige aandeel 75-plussers 8% van de bevolking. In 2025 zal dit 

percentage naar verwachting zijn gegroeid tot 11%, ofwel een absolute groei van 3%. In absolute 

aantallen gaat het om een ontwikkeling van circa 58.700 personen in 2012 naar 83.000 personen in 2025. 

Het aantal 75-plussers groeit relatief het sterkst in de gemeente Nuenen c.a., gevolgd door de gemeente 

Asten. In Eindhoven en Helmond is de groei relatief gering.  

Het aandeel 75-plussers is op dit moment reeds hoog in de gemeenten Son en Breugel en Waalre, 

Heeze-Leende en Valkenswaard. Mede hierdoor hebben zij in 2025 ook een hoog percentage. 

Vraagzijde: Huishoudens met een mobiliteitsbeperking 

Zuidoost-Brabant telt in 2014 in totaal 334.600 huishoudens. Het aantal huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking wordt voor 2014 ingeschat op 52.900, ofwel 16% van alle huishoudens in Zuidoost-

Brabant. In 2025 is het totaal aantal huishoudens met een beperking opgelopen tot 62.100. Van deze 

toename zijn ruim 1.800 huishoudens het gevolg van de extramuralisering van wonen met zorg. Het 

merendeel, circa 7.400 huishoudens, is het gevolg van vergrijzing. 

 

Het grootste deel van de huishoudens met een beperking betreft de lichtste klasse, de 

wandelstokgebruikers. In 2014 valt in Zuidoost-Brabant 56% van de 52.900 huishoudens met een 

beperking in deze categorie. Naarmate de beperking zwaarder is, neemt de omvang van het aantal 

huishoudens af. Zo maakt naar schatting 24% van de huishoudens met een beperking gebruik van een 

scootmobiel (ongeveer 13.000 huishoudens), is 15% aangewezen op een rollator (categorie B+; ca. 7.900 

huishoudens) en is bijna 5% afhankelijk van een rolstoel (categorie C; ca. 2.600).  

Het aantal huishoudens met een beperking neemt in alle mobiliteitsklassen toe, maar relatief het sterkst bij 

de rollator- en rolstoelgebruikers. Voor Zuidoost-Brabant gaat het voor deze twee klassen om een 

toename met respectievelijk 34% en 30%. Ofwel een groei van 2.700 en 900 huishoudens. 

Vraagzijde: Behoefte aan geschikte woningen 

De totale geschikte voorraad voor zelfstandig wonende ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking 

omvat zowel het verzorgd wonen als de overige geschikte woningen. Via het Piramidemodel kan de vraag 

naar geschikte woningen in de particuliere woningvoorraad in beeld worden gebracht, nu en in de 

toekomst. De vraag naar geschikte woningen is niet alleen afkomstig van huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking, maar ook van zogenaamde voorsorteerders: huishoudens die vooruitlopend op een 

beperking een geschikte woning willen.  

 

De behoefte aan geschikte woningen in Zuidoost-Brabant bedraagt anno 2014 naar schatting 90.200 

woningen. Ongeveer een derde daarvan (36%) is afkomstig van huishoudens met een beperking, wat 

neerkomt op 32.600 woningen. De overige twee derde, huishoudens zonder beperking die in een 

geschikte woning wonen of willen wonen, betreft over het algemeen oudere huishoudens. In Zuidoost-

Brabant is 64% van deze groep 55 jaar of ouder. Dit is typisch een groep huishoudens die voorsorteert op 

een mogelijke, toekomstige situatie waarin ze geconfronteerd wordt met mobiliteitsbeperkingen. 

 

Van de 32.600 geschikte woningen die gevraagd worden door huishoudens met een beperking, is 

ongeveer de helft van de behoefte (15.800 woningen) afkomstig van huishoudens met een 
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mobiliteitsbeperking A (wandelstok gebruikers). De andere helft (16.800) komt voor rekening van 

huishoudens met zwaardere beperking (B of C).  

 

Ten slotte zijn er 20.400 huishoudens met een beperking die in een reguliere woning willen blijven wonen. 

Het grootste deel hiervan (13.800 huishoudens) betreft huishoudens met een lichtere mobiliteitsbeperking 

(categorie A). 

 

  

Geschikte 

woningen 

% van 

behoefte 

Overige 

woningen 

% van 

behoefte 

Totale 

behoefte 

Huishoudens met beperking A 15.800 53% 13.800 47% 29.700 

Huishoudens met beperking B/C 16.800 72% 6.500 28% 23.300 

Alle huishoudens met beperking (A/B/C) 32.600 62% 20.400 38% 52.900 

Huishoudens zonder beperking 57.600 20% 227.000 80% 284.600 

Totale behoefte 90.200 27% 247.300 73% 337.500 

 

 

Ontwikkeling van de behoefte 

De totale behoefte naar geschikte woningen in 2014 omvat zoals gezegd 90.200 woningen. Deze behoefte 

neemt in de periode 2014-2025 toe met ruim 15.000 woningen; een groei van 17%. Ongeveer de helft 

daarvan is afkomstig van huishoudens met een mobiliteitsbeperking. De toename van de vraag van deze 

groep neemt met 7.300 woningen toe. Daarbinnen zal de grootste stijging zich voordoen onder 

huishoudens met zwaardere mobiliteitsbeperkingen: scootmobiel-, rollator- en rolstoelgebruikers. Deze 

groep huishoudens is goed voor een groei van 4.800 geschikte woningen.  

Vraagzijde: Raming per gemeente 

Conform het inwonertal is de vraag van huishoudens met een mobiliteitsbeperking naar een geschikte 

woning in absolute zin het grootst in Eindhoven en – op ruimte afstand – Helmond. Relatief gezien hebben 

echter de kleinere gemeenten een hogere opgave. In Reusel-De Mierden, Asten en Eersel is de 

procentuele groei van de vraag naar een geschikte woning van huishoudens met een mobiliteitsbeperking 

het hoogst. 

 

Onderscheid huur – koop 

De totale vraag in Zuidoost-Brabant naar geschikte woningen omvat 90.200 woningen. Iets meer dan de 

helft hiervan betreft huurwoningen (54%; 48.400 geschikte woningen) De vraag naar geschikte 

huurwoningen is naar verhouding het grootst in Eindhoven en Helmond en in mindere mate Valkenswaard. 

In Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden is het aandeel huur op de totale vraag naar geschikte woningen 

het kleinst. De vraag naar geschikte woningen van huishoudens met een mobiliteitsbeperking is voor 70% 

gericht op de huursector. De vraag van huishoudens zonder mobiliteitsbeperking richt zich voor 45% op 

huurwoningen.  

 

Tot aan 2025 zal de vraag naar geschikte woningen zich vooral manifesteren in de koopsector. Van de 

totale groei van de behoefte (15.000 woningen), zal meer dan 70% (bijna 10.900 woningen) gericht zijn op 

koopwoningen. Dit is vooral het gevolg van het hoge eigenwoningbezit onder de nieuwe generatie 

ouderen. Overigens betreft een groot deel van deze groeiende behoefte aan geschikte koopwoningen de 
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voorsorteerders; huishoudens vooralsnog zonder beperking maar met een voorkeur voor een geschikte 

woning.  

Binnen Zuidoost-Brabant is er vooral een verschil tussen Eindhoven, met zijn relatief jonge bevolking en 

grotere huurvoorraad, en de kleinere, meer vergrijsde gemeenten met een grote koopvoorraad. Helmond 

en in mindere mate Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Veldhoven nemen een tussenpositie in. 

Aanbodzijde: Inventarisatie van het aanbod 

Zoals in de inleiding van deze samenvatting is aangegeven, heeft ABF Research samen met Schellekens 

Advies een systematiek ontwikkeld die verschillende informatiebronnen, veldwerk en rekentechnieken 

combineert om het aanbod van de geschikte woningvoorraad te inventariseren. Het resultaat hiervan is 

inzicht in het aantal en type geschikte woningen tot op buurtniveau. Achtereenvolgens zijn hiervoor de 

volgende stappen doorlopen: 

■ Stap 1: Bewerken Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

■ Stap 2: Verzamelen informatie woonobjecten bij gemeenten en corporaties. 

■ Stap 3: Afleiden initiële indicatie geschiktheid en bepaling voorbeeldgemeenten voor uit te zetten 

veldwerk. 

■ Stap 4: Uitvoeren veldwerk in drie voorbeeldgemeenten. 

■ Stap 5: Bepalen aanbod door samenvoegen registratie-informatie en veldwerk. 

Geschiktheid voorraad Zuidoost-Brabant  

Van de in totaal 65.000 meergezinswoningen in de 19 deelnemende SRE-gemeenten zijn er 38.000 

toegankelijk voor huishoudens met een lichte beperking (oftewel: nultreden). Het aantal 

meergezinswoningen dat geschikt is voor huishoudens met een zware of zeer zware beperking (rollator- of 

rolstoeltoegankelijk) bedraagt ongeveer 13.000. De meeste toegankelijke meergezinswoningen staan in 

de twee grote gemeenten Eindhoven en Helmond (22.500 objecten). 

 

Aan de definitie van een geschikte eengezinswoningen (zie omschrijving op pagina 2 van deze 

samenvatting) voldoen in de 19 deelnemende SRE-gemeenten naar schatting 202.000 woningen. Dat is 

bijna 90% van de totale voorraad eengezinswoningen. Voor huishoudens met (zeer) zware 

mobiliteitsbeperkingen is maar 5% van de voorraad eengezinswoningen geschikt. 

Geschiktheid naar eigendomsvorm 

Het percentage huur onder geschikte meergezinswoningen ligt voor de gehele regio op 75%. Voor 

geschikte eengezinswoningen is dat aandeel aanzienlijk lager, namelijk 30%. Onder woonobjecten die 

geschikt zijn voor huishoudens met een zwaardere beperking is het percentage huurwoningen hoger, 

vooral bij eengezinswoningen. Hierin komt het bezit van corporaties naar voren. Sociale verhuurders 

hebben in veel gemeenten een belangrijke bijdrage geleverd aan het bedienen van huishoudens met 

(mobiliteits-) beperkingen. Het percentage huurwoningen is lager voor de kleinere gemeenten in de regio. 
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Geschiktheid per gemeente 

De verschillen in geschiktheid van de woningvoorraad tussen gemeenten hangen nauw samen met 

kenmerken van de voorraad als type, bouwjaar en eigendomsvorm. 

Worden de twee grote gemeenten Eindhoven en Helmond vergeleken, dan blijkt dat het aandeel geschikte 

woningen in Helmond aanzienlijk groter is. Het verschil zit vooral in het aandeel geschikte 

eengezinswoningen. Van de middelgrote gemeenten heeft Veldhoven het laagste percentage geschikte 

woonobjecten. Echter, deze gemeente scoort weer hoog op objecten geschikt voor huishoudens met een 

(zeer) zware beperking. Van de kleinere gemeenten hebben Someren en Waalre het laagste aandeel 

geschikte voorraad. Nuenen valt op door het hoge aandeel eengezinswoningen geschikt voor 

mobiliteitsklasse B en hoger (8% van de totale voorraad). 

Confrontatie vraag en aanbod 

Voor deze studie zijn twee confrontaties tussen vraag en aanbod uitgevoerd. De eerste is gericht is op de 

totale behoefte aan geschikte woonobjecten, afkomstig van huishoudens met én zonder beperkingen. In 

deze confrontatie wordt zodoende ook rekening gehouden met de behoefte van huishoudens die 

voorsorteren op een (mogelijk) aanstaande mobiliteitsbeperking.  

 

De tweede analyse zet het aantal huishoudens met een (zeer) zware beperking (mobiliteitsklasse B en C) 

af tegen de beschikbare voorraad van woonobjecten met minimaal 2 sterren of dakjes. Hierbij worden ook 

de huishoudens meegenomen die (nog) niet om een aangepaste woning vragen. Dit is gedaan vanuit de 

veronderstelling dat situaties waarin huishoudens met (zeer) zware mobiliteitsbeperkingen in een 

onvoldoende geschikte woning wonen, op termijn onwenselijk zijn. 

 

In de uitgevoerde analyses is ervoor gekozen om het aanbod van geschikte meer- en eengezinswoningen 

samen te nemen. Dit is gedaan om een aantal redenen. Ten eerste wordt het plaatsen van een traplift – 

het enige onderscheid tussen een meergezinswoning met een ster en een eengezinswoning met een 

dakje – gezien als een geringe ingreep; een betrekkelijk flexibele oplossing die redelijk voordelig is in 

vergelijking met nieuwbouw van een toegankelijke, gelijkvloerse woning. Een keerzijde van het 

samenvoegen van sterren- en dakjeswoningen, is dat er een enigszins vertekend beeld ontstaat dat de 

indruk zou kunnen wekken dat er nu al voldoende toegankelijke woningen zijn. Om dit beeld te nuanceren 

is in de bijlagen ook de confrontatie opgenomen met alleen meergezinswoningen en bungalowwoningen. 

 

Anno 2014 willen in de 19 deelnemende gemeenten
1
 83.000 huishoudens in een geschikte woning wonen. 

Het aanbod geschikte woonobjecten omvat anno 2014 ongeveer 238.000 woonobjecten, waarvan 38.000 

meergezinswoningen en 200.000 eengezinswoningen die met behulp van een traplift toegankelijk te 

maken zijn. Gegeven deze verhouding zijn er ruim voldoende geschikte woningen om aan de vraag te 

voldoen.  

 

1
 De gemeenten Valkenswaard en Laarbeek hebben geen registratie-informatie aangeleverd waardoor voor hen geen confrontatieanalyse uitgevoerd kon 

worden. 
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Ook naar de toekomst toe is het aanbod toereikend. De behoefte aan geschikte woningen zal tot 2025 

door vergrijzing en extramuralisering van wonen met zorg immers naar verwachting met 13.900 

woonobjecten toenemen, waarmee de totale behoefte oploopt tot circa 97.300 woningen.  

 

De grootste uitdaging is het huisvesten van huishoudens met een zware (B) en zeer zware (C) beperking 

in zelfstandige woonobjecten. Deze groep heeft niet alleen woningen nodig met strenge 

toegankelijkheidscriteria, maar naar verwachting zal deze groep door vergrijzing en extramuralisering van 

de lichtere zorgzwaartepakketten de komende jaren ook procentueel het hardst groeien.  

Uit de confrontatie van vraag en aanbod blijkt dat in Zuidoost-Brabant een behoorlijke spanning is op het 

terrein van huisvesting van (zeer) zware beperkingen. Op dit moment ligt het aantal huishoudens waarvan 

een of meerdere personen een (zeer) zware beperking heeft, rond de 21.500 huishoudens. Dit aantal zal 

oplopen tot bijna 26.500 in 2025. De woningvoorraad telt 24.500 geschikte woonobjecten. Dit aantal is 

inclusief gelijkvloers te maken eengezinswoningen.  

Voor nu is het aantal geschikte woonobjecten dus toereikend, maar in 2025 zou er voor de 19 

deelnemende SRE-gemeenten een tekort kunnen ontstaan van ongeveer 2.000 geschikte woonobjecten. 

Hierbij is enkel gekeken naar de omvang van de vraag en het aanbod. Er is geen rekening gehouden met 

de afstemming tussen huishoudens met (zeer) zware beperkingen en de voor hen geschikte woningen. 

Die afstemming vormt, samen met het berekende tekort, een extra uitdaging voor gemeenten, corporaties 

en zorginstellingen.  

 

Confrontatie 1: Geschikte woningen  

(minimaal geschikt voor nultreden) 

Confrontatie 2: Geschikte woningen 

(minimaal rollatortoegankelijk) 

Behoefte nultredenwoningen Aantal huishoudens mobiliteitsklasse B/C 

2014 83.500 21.500 

2025 97.300 26.600 

   Aanbod geschikte woonruimte  

Totaal 240.600 24.500 

- waarvan meergezins 38.100 13.200 

- waarvan eengezins 202.600 11.300 

Aanbod minus behoefte 

2014 157.200 3.100 

2025 143.300 -2.100 

 

Uit de vraag-aanbod-analyse voor geschikte woningen (confrontatie 1) komen geen noemenswaardige 

knelpunten voor de afzonderlijke gemeenten naar voren. Overal is de geschikte voorraad voldoende om 

nu en in 2025 te voorzien in de behoefte.  

De confrontatieanalyse voor het aantal huishoudens met een (zeer) zware beperking legt wel een aantal 

knelpunten bloot. Gemeenten die in 2014 een aanzienlijk tekort hebben, zijn Gemert-Bakel, Deurne, 
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Cranendonck en Heeze-Leende. In Geldrop-Mierlo is het geschatte aantal huishoudens met een (zeer) 

zware beperking ongeveer even groot als de voor hen geschikte voorraad.  

 

In 2025 hebben vrijwel alle gemeenten een spanningsindicator groter dan 1, wat duidt op een tekort aan 

geschikte woningen. Enige uitzondering is Helmond. Naast de eerder genoemde gemeenten met een 

hoge spanning in 2014, wordt de situatie ook voor Asten, Oirschot, Son en Breugel en Eersel kritieker.  

In deze kleinere gemeenten neemt de vergrijzing bovengemiddeld toe en de doelgroep met gemiddeld 

35% tot 40%. Gecombineerd met een beperkt aantal geschikte woningen, loopt de spanning daar meer op 

dan in andere gemeenten.  

In termen van te leveren inspanningen, staan Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende en Cranendonck 

voor de grootste opgave. In deze gemeenten loopt het tekort aan geschikte woonruimte op tot circa 4% à 

5% van de huidige, totale voorraad. 

Opvangen tekorten binnen bestaand vastgoed 

Eventuele tekorten zouden binnen bestaand vastgoed opgevangen kunnen worden. Hierbij is gekeken 

naar het zogenaamde opplussen van woningen en de inzet van zorgvastgoed dat door het 

extramuraliseringsbeleid beschikbaar komt. Van dit laatste kan alleen in de gemeente Eindhoven een 

substantiële bijdrage verwacht worden. In de andere gemeenten zal binnen enkele jaren het surplus aan 

intramurale zorgwoonplekken opgevuld worden door mensen met zorgzwaartepakket 4 of hoger.  

Het opplussen biedt meer perspectieven. Het gaat hier om het geschikt maken van de voorraad door 

middel van kleine aanpassingen, zoals het weghalen van drempels bij de voordeur of in de woning. Vooral 

het aanbod eengezinswoningen met 2 of meer dakjes is hiermee fors uit te breiden.  
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1 Inleiding en beschrijving onderzoek 

1.1 Achtergrond onderzoek 

De komende jaren zal de behoefte aan zelfstandige woonruimte voor mensen met mobiliteitsbeperkingen 

sterk toenemen. Achterliggende processen van deze toename zijn de vergrijzing van de bevolking, het 

extramuraliseringsbeleid van de overheid, waarbij personen met lichte zorgzwaarte niet meer worden 

toegelaten tot de huisvesting van zorginstellingen, en de veranderende woonbehoeften van ouderen. Dit 

extramuraliseringsbeleid komt enerzijds voort uit bezuinigingsdoeleinden. Anderzijds constateren 

beleidsmakers dat mensen met een beperking ook zelf liever zelfstandig blijven wonen en dat –met de 

juiste hulp, zorgdiensten of aanpassingen– ook kunnen. Een aanpassing van de woningvoorraad is daarbij 

vaak noodzakelijk, zoals het toegankelijk maken van woningen voor rollator of rolstoel. De aanpassingen 

kunnen gedaan worden aan de eigen woning, of men kan ervoor kiezen om naar een geschikte woning te 

verhuizen.  

 

De toename van de vraag naar geschikte woonruimte voor huishoudens met mobiliteitsbeperkingen 

manifesteert zich in vrijwel geheel Nederland De provincie Noord-Brabant vormt hierop geen uitzondering. 

De provincie Noord-Brabant onderkent deze toename in haar ‘Bevolkings- en woningbehoefteprognose 

Noord-Brabant 2014' (oktober 2014). In combinatie met de uitkomsten van het door ABF Research 

ontwikkelde Fortuna-model wordt een indicatie gegeven van de ontwikkeling van vraag en aanbod van 

zowel intra- als extramurale woonvormen.  

 

Mede ingegeven door de provinciale raming heeft ABF in opdracht van het Samenwerkingsverband Regio 

Eindhoven (SRE) de vraag naar zelfstandige woonruimte voor mensen met mobiliteitsbeperkingen nader 

onderzocht. Hiermee wil het SRE zijn 21 gemeenten inzicht bieden in vraag en aanbod van deze 

woonruimten. Het SRE onderkent dat met nieuwbouw alleen niet tegemoet gekomen kan worden aan de 

vraag. Een grote bijdrage moet komen van de bestaande voorraad, al dan niet met vereiste aanpassingen. 

Inzicht in de vergelijking van vraag en aanbod helpt gemeenten bij het opstellen van een kwalitatief 

woningbouwprogramma, het maken van prestatieafspraken met corporaties en het stimuleren van 

eigenaren-bewoners om hun woning aan te passen.  

1.2 Doel onderzoek en onderzoeksvragen 

Het SRE heeft een onderzoek laten uitvoeren naar vraag en aanbod voor wonen en zorg. Dit onderzoek 

beoogt antwoord te geven op de volgende vragen: 

■ Wat is per gemeente het aanbod van woningen dat geschikt is voor mensen met 

mobiliteitsbeperkingen? Het gaat hier om zowel huur- als koopwoningen. Zowel in de sociale als in 

vrije sector; nieuwbouw en bestaande voorraad. 

■ Wat is per gemeente het aanbod van woningen dat nu nog niet geschikt is, maar wel geschikt te 

maken is voor mensen met mobiliteitsbeperkingen? 
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■ Wat is per gemeente de vraag naar woningen die geschikt zijn voor bewoners met 

mobiliteitsbeperkingen? 

■ Wat is per gemeente de toekomstige vraag naar woningen die geschikt zijn voor bewoners met 

mobiliteitsbeperkingen, gezien de vergrijzing en de overheidsmaatregelen (waaronder 

extramuraliseringsbeleid en het schrappen van indicaties voor intramurale woonplekken voor lagere 

zorgzwaartepakketten)? 

■ Als je vraag en aanbod met elkaar vergelijkt, wat is dan (per gemeente) het resultaat? Zijn er per 

categorie tekorten of juist overschotten? 

 

Uit de onderzoeksvragen komt duidelijk naar voren dat de informatiebehoefte zowel op het heden als op 

de toekomst gericht is. Het onderzoek bestond daarom uit twee delen die beide elementen dekken: een 

inventarisatie van de huidige situatie en een verkenning van de toekomstige vraag. 

 

Het begrip ‘wonen met zorg’ is tamelijk breed. Dit is waarschijnlijk de reden dat er veel verschillende 

definities en criteria voor bestaan. Een eerste onderscheid dat over het algemeen gemaakt wordt, is 

tussen intramuraal en extramuraal, oftewel niet-zelfstandig en zelfstandig. Extramuraal wonen heeft in feite 

betrekking op de reguliere woningvoorraad. Bij dit onderzoek naar extramuraal wonen is gebruik gemaakt 

van de methodiek van het Piramidemodel, waarbij de vraag naar woonruimte geschikt voor bewoners met 

mobiliteitsbeperkingen de ene zijde van de piramide vormt en het aanbod van geschikte woonruimte de 

andere zijde. De methodiek gaat uitsluitend over het extramurale deel van wonen en zorg; zelfstandige 

woonruimte voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. 

1.3 Gevolgde methodiek in vogelvlucht en opbouw rapport 

De beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen loopt als een rode draad door het onderzoek 

en dit verslag. De systematiek van het Piramidemodel staat daarbij centraal. Elk volgend hoofdstuk 

beschrijft een zijde van de Piramide: de vraag naar woonruimte geschikt voor bewoners met een 

mobiliteitsbeperkingen (hoofdstuk 2), het aanbod van geschikte woningen (hoofdstuk 3) en de confrontatie 

tussen beide (hoofdstuk 4). Voor de vraagzijde is op basis van de demografische raming van de provincie 

Noord-Brabant een inschatting gemaakt van de vraag naar geschikte woningen – in verschillende 

categorieën van geschiktheid – en de omvang van de groep huishoudens met mobiliteitsbeperkingen. Het 

aanbod is bepaald aan de hand van een inventarisatie van registratiegegevens van gemeenten en 

corporaties, veldwerk in drie voorbeeldgemeenten en een rekenkundige inschatting. De confrontatie van 

vraag en aanbod is uitgevoerd voor de huidige vraag en de verwachting voor 2025, onderscheid makend 

tussen woningen die geschikt zijn voor bewoners met een lichte beperking (‘wandelstok’ gebruikers) en 

woningen die geschikt zijn voor huishoudens met een (zeer) zware beperking (aangewezen op een rollator 

of rolstoel). Aansluitend worden conclusies en aanbevelingen gegeven over de mogelijkheden om 

eventuele tekorten op te vangen. 
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2 De vraag naar geschikte woonruimte 
2014-2025 

2.1 Inleiding 

Het Piramidemodel is in 2011 ontwikkeld in opdracht van SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting, 

nu Platform31) en Aedes. Het is een methode om de (toekomstige) vraag naar en het aanbod aan 

woningen voor mensen met fysieke beperkingen te inventariseren. Met het model kunnen beleidsmakers 

realistisch, haalbaar en onderbouwd bepalen hoeveel aangepaste woningen er lokaal nodig zijn. 

ABF Research en Atrivé (voorheen Laagland’advies) hebben destijds onderzocht hoe het aanbod aan en 

de vraag naar aangepaste woningen bepaald kan worden. Op basis van de ervaringen in de 

proefgebieden is het Piramidemodel nadien verder verbeterd door ABF Research en Schellekens Advies. 

 

De meest actuele versie van het Piramidemodel deelt personen in vijf mobiliteitsklassen in. Deze 

mobiliteitsklassen zijn afgeleid van de gangbare internationale indeling
1
 van de functionele mobiliteit van 

personen, variërend van gewone zelfredzaamheid tot volledige afhankelijkheid.  

Om beter aan te sluiten op de specifieke woningbehoefte wordt in het Piramidemodel mobiliteitsklasse B 

gesplitst in rollatorgebruikers (B+) en niet rollator-gebruikers (B-). Aan deze laatste categorie wordt vaak 

gerefereerd als scootmobiel-gebruikers, omdat een scootmobiel het in deze categorie meest gebruikte 

hulpmiddel is. ABF Research stelt de prognose van de vraagzijde samen, gelijktijdig met – en gebaseerd 

op dezelfde kenmerken als gebruikt worden in – het Fortuna-model. Het Piramidemodel wordt eveneens 

jaarlijks geactualiseerd. 

 

Uitgangspunt indeling in mobiliteitsklasse 

Klasse Omschrijving 

0 De bewoner heeft geen mobiliteitsbeperking. 

A 

Een persoon met normale zelfredzaamheid met risico’s op minder mobiliteit en 

afhankelijkheid. Hulp is nodig, maar niet fysiek belastend voor de zorgverlener. 

Concreet: gebruiker van wandelstok. 

B 

Een persoon met beperkte zelfredzaamheid met risico’s op minder mobiliteit en 

afhankelijkheid. Hulp is nodig, maar niet fysiek belastend voor de zorgverlener. 

Concreet: gebruiker van rollator (B+) of scootmobiel (B-). 

C 

Een persoon, bij wie hulp nodig, die – zonder passende hulpmiddelen – fysiek belastend is 

voor de zorgverlener. De persoon heeft wel de mogelijkheid om actief bij te dragen aan 

bewegingen/transfer (bijv. sta-functie: actieve tillift). Stimuleren tot zelfredzaamheid is van 

belang. Concreet: gebruiker van rolstoel. 

 

1
 International Classification of Functioning, Disability and Health. 
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De WoON-bestanden, en dan voornamelijk het de vervolgmodule WoON 55+ uit 2006, vormen de basis 

voor de schatting. Uit deze bestanden kan de samenhang tussen mobiliteitsbeperkingen en het gebruik 

van hulpmiddelen worden bepaald en gecombineerd met persoons- en huishoudenskenmerken als leeftijd 

en het hebben van een partner. Voor de beschrijving van deze mobiliteitsbeperkingen is daarbij gebruik 

gemaakt van de SCP-beperkingenmaat, een samenvattende en in de tijd reproduceerbare maat. Het grote 

voordeel van het gebruik van deze maat is dat, naast de fundamentele onderbouwing
2
, hiervan goed 

vergelijkbare tijdreeksen beschikbaar zijn en de beperkingenmaat ook in toekomstige WoON-bestanden 

zal worden afgeleid.  

 

Voor het vaststellen van de vraag in het Piramidemodel is per respondent in het WoON gekeken naar de 

mobiliteitsklasse en is een indeling gemaakt op basis van of men al dan niet in een geschikte woning wil 

wonen.  

Voor het Piramidemodel wordt voor de vraag naar woningen uitgegaan van de woningbehoefte. Op basis 

van de WoON-bestanden kan inzicht worden verkregen in de huidige woonsituatie en de gewenste 

woonsituatie. Voor de vraag naar geschikte woningen voor bewoners met een mobiliteitsbeperking geldt 

dat de behoefte afkomstig is van drie groepen huishoudens: (1) huishoudens die in een geschikte woning 

wonen en niet willen verhuizen, (2) huishoudens die naar een geschikte woning willen verhuizen maar 

daar nu nog niet in wonen en (3) huishoudens die in een geschikte woning wonen en naar een niet-

geschikte woning willen verhuizen. De laatste groep wordt in mindering gebracht. 

 

De woningen staan aan de rechterkant van de piramide, ingedeeld in klassen die lopen van ’ongeschikt 

voor mensen met een beperking’ tot en met ’geschikt voor mensen met een rolstoel’. De piramide 

onderscheidt vanwege de grote fysieke verschillen eengezinswoningen (aangegeven met dakjes) en 

appartementen (aangegeven met sterren). De eisen voor ** en *** sluiten één op één aan bij 

respectievelijk Woonkeur Bestaande Bouw rollatorwoning en Woonkeur Bestaande Bouw rolstoelwoning.  

 

Het Piramidemodel sluit op het Fortuna-model aan via samenhang met de woningtypering. Het huidige 

aanbod en de ontwikkeling van de vraag naar geschikte woningen in het Piramidemodel is gebaseerd op 

Fortuna en komt daarmee exact overeen. Alle geschikte woningen in Fortuna hebben minimaal één ster in 

het Piramidemodel. Het Piramidemodel baseert zich, net als Fortuna, op het WoON. Uit de WoON-

bestanden is echter geen indeling naar *, ** of *** af te leiden. Zo is in de WoON-bestanden niet bekend of 

een woning rolstoel- of rollatortoegankelijk en -doorgankelijk is en ook niet of men naar een rolstoel- of 

rollatortoegankelijke woning wil verhuizen. 

 

  

 

2
 Zie b.v. J.S. de Wit, “De SCP-maat voor beperkingen”, Rijswijk, april 1997 
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Om het aanbod in de diverse klassen te onderscheiden is lokaal onderzoek nodig. ABF en Schellekens 

Advies hebben hiervoor een methodiek ontwikkeld die onder meer gebruik maakt van registratiegegevens 

van gemeente en corporaties en het opmeten van woningen. Voor het SRE zijn in een drietal gemeenten 

via een steekproef en met toestemming van de bewoner woningen opgemeten. Door de samenstelling van 

de steekproef, op basis van objectieve kenmerken van de woning, kon daarmee tot op buurtniveau een 

beeld worden geschetst van het aanbod van geschikte woningen in alle gemeenten van het SRE. 

 
 
Figuur: Schematische weergave van het Piramidemodel 

 

 

2.2 Het Piramidemodel: van bevolking naar behoefteraming 

geschikte woonruimte  

Het Piramidemodel is gebaseerd op het Fortuna-model dat de intramurale en extramurale opgave voor 

wonen met zorg raamt. In dit model vormt de bevolkings- en huishoudensprognose van ABF (Primos) de 

basis, waardoor de uitkomsten van het Fortuna-model en ook het Piramidemodel in de pas lopen met de 

verwachtingen ten aanzien van de (regionale en lokale) ontwikkelingen voor bevolking en huishoudens. 

Naast de drie intramurale woonvormen - beschut wonen (ZZP1-4), beschermd wonen (ZZP5-8) en 

intramuraal overig (ZZP9-10) – worden in het Fortuna-model twee extramurale woonvormen 

onderscheiden. Dit betreft verzorgd wonen (ouderenwoning met een nabijgelegen zorgsteunpunt) en 

overige geschikte huisvesting (ouderenwoning, al dan niet met diensten, ingrijpend aangepaste woningen 

en nultredenwoningen). Deze twee extramurale wooncategorieën vormen samen de geschikte 

woningvoorraad voor zelfstandig wonende ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking. 
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Het Piramidemodel geeft een inschatting van de vraag naar deze geschikte huisvesting in relatie tot de 

woningbehoefte en verwachte ontwikkeling van huishoudens met een mobiliteitsbeperking. De vraag 

bestaat hierbij uit de huishoudens die niet willen verhuizen plus de verhuisgeneigde huishoudens die naar 

een (andere) woning toe willen. De huishoudens in Nederland zijn daartoe onderverdeeld in de volgende 

doelgroepen, ingedeeld op basis van mobiliteitsklassen: 

■ Klasse 0 : Huishouden zonder mobiliteitsbeperking; 

■ Klasse A : Huishouden met licht tot matige mobiliteitsbeperking en gebruik van wandelstok; 

■ Klasse B- : Huishouden met zware mobiliteitsbeperking en gebruik van scootmobiel of ander 

hulpmiddel; 

■ Klasse B+: Huishouden met zware mobiliteitsbeperking en gebruik van rollator; 

■ Klasse C: Huishouden met zeer zware mobiliteitsbeperking en gebruik van rolstoel. 

 

De prognose brengt de huidige en toekomstige vraag van deze huishoudens met een mobiliteitsbeperking 

A, B-, B+ en C naar een geschikte en overige woningen in beeld. Dit geeft inzicht in de verwachte 

woningvraag op basis van zowel de bevolkingsontwikkeling als het extramuraliseringsbeleid. 

 

Uitgangspunt bij de berekeningen in dit rapport is een extramuraliseringsbeleid met uitwerking van het 

Zorgakkoord, waarbij aan nieuwe cliënten geen indicatie meer wordt toegekend voor zorgzwaartepakket 

(ZZP) 1, 2 (vanaf 2013), 3 (vanaf 2014) en 25% van 4 (vanaf 2016), zoals gehanteerd in de meest recente 

prognose van de provincie Noord-Brabant. 

 

2.3 Raming van de vraag naar geschikte woonruimte voor 

gehele regio 

2.3.1 Demografie 

Veroudering is een van de belangrijke determinanten voor de ontwikkeling van de vraag naar wonen met 

zorg. De gemeenten binnen Zuidoost-Brabant verschillen in leeftijdsopbouw en zullen daardoor ook te 

maken krijgen met een ander tempo van vergrijzing. In onderstaande figuur wordt de grijze druk in 2012 

getoond, dat is de verhouding tussen het aantal 65-plussers en het aantal 20-64-jarigen. Een hoger 

percentage duidt dus op een meer vergrijsde bevolking. In Zuidoost-Brabant varieert deze tussen Helmond 

en Reusel-De Mierden met een grijze druk van minder dan 25% tot Waalre en Son en Breugel met een 

grijze druk van ongeveer 40%.  
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Figuur 1: Grijze druk (verhouding 65-plussers ten opzichte van 20-64 jarigen), 21 SRE-gemeenten, 2012 
(Bron: CBS/ABF) 

 

In het algemeen geldt dat de doelgroep voor geschikte huisvesting voor bewoners met 

mobiliteitsbeperkingen vooral bestaat uit personen in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder.  

 

Figuur 2 laat de stand en ontwikkeling zien van het aantal 55-plussers in Zuidoost-Brabant en de 

afzonderlijke gemeenten. Aan de groei (lichtblauwe balk) ten opzichte van 2014 is goed te zien dat het 

aantal 55-plussers verder in omvang gaat toenemen de komende jaren. In Zuidoost-Brabant bedraagt het 

huidige aandeel 55-plussers 31% van de bevolking. In 2025 zal dit percentage naar verwachting zijn 

gegroeid tot 37%, ofwel een absolute groei van 6%.  

 

In absolute aantallen houdt dit in dat in Zuidoost-Brabant het aantal inwoners van 55 jaar en ouder groeit 

van circa 232.300 in 2014 naar circa 282.100 in 2025. Binnen Zuidoost-Brabant vindt naar verhouding de 

grootste groei van het aantal 55-plussers plaats in Best, Nuenen c.a. en Oirschot. De groei is relatief 

gering in de gemeente Eindhoven, op enige afstand gevolgd door Cranendonck, Helmond en Reusel-De 

Mierden. In de gemeente Nuenen c.a. is het aandeel 55-plussers nu ook al hoog. Dit geldt ook voor 

Heeze-Leende en Valkenswaard. 
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Figuur 2: Bevolkingsontwikkeling voor 55 jaar en ouder, SRE, 2014-2025 (Bron: ABF, Primos 2013) 

 

 

 

 

2.3.2 Groei bevolking van 75 jaar en ouder 

De doelgroep voor geschikte woonruimte betreft vooral personen van 75 jaar en ouder. Figuur 4 laat de 

stand en ontwikkeling zien van het aantal 75-plussers in Zuidoost-Brabant en de gemeenten daarbinnen. 

Aan het groeipercentage (2025 ten opzichte van 2014) is goed te zien dat het aantal 75-plussers verder in 

omvang gaat toenemen de komende jaren. Voor de regio bedraagt het huidige aandeel 75-plussers 8% 

van de bevolking. In 2025 zal dit percentage naar verwachting zijn gegroeid tot 11%, ofwel een absolute 

groei van 3%. In absolute aantallen houdt dit in dat in Zuidoost-Brabant het aantal inwoners van 75 jaar en 

ouder groeit van circa 58.700 personen in 2012 naar 83.000 personen in 2025. De groei is het sterkst in 

de gemeente Nuenen c.a., gevolgd door de gemeente Asten. In Eindhoven en Helmond is de groei relatief 

laag. Het aandeel 75-plussers is op dit moment (2014) reeds hoog in de gemeenten Son en Breugel en 

Waalre, Heeze-Leende en Valkenswaard. Mede hierdoor is in die gemeenten in 2025 ook een hoog 

aandeel van de bevolking 75-plus.  
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Figuur 3: Percentage van de bevolking 75 jaar en ouder, SRE, 2014-2025 (Bron: ABF, Primos 2013) 

 

 

2.3.3 Huishoudens met een mobiliteitsbeperking 

Landelijk wordt het aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking in 2014 ingeschat op circa 1,2 

miljoen, hetgeen neerkomt op bijna 16% van alle huishoudens. In 2025 wordt het aantal huishoudens met 

een mobiliteitsbeperking in Nederland ingeschat op 1,4 miljoen huishoudens; 17% van de populatie.  

 

Zuidoost-Brabant telt in 2014 in totaal 334.600 huishoudens. Het aantal huishoudens met een 
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2014-2025 in Nederland toe met naar schatting 175.000 huishoudens. Daarnaast is er sprake van een 
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meer krijgen en dus langer thuis blijven wonen. Deze toename van huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking door extramuralisering loopt landelijk geleidelijk op tot zo'n 33.000 huishoudens in 
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Figuur 5 geeft aan wat het zojuist geschetste landelijke scenario betekent voor Zuidoost-Brabant. 

Uitgangspunt zijn de huishoudens met een mobiliteitsbeperking in 2014. Gegeven de samenstelling van 

de bevolking
3
 groeit dit aantal naar 60.500 huishoudens in 2025. Daarnaast loopt de verwachte extra groei 

aan huishoudens op de woningmarkt ten gevolge van het extramuraliseringsbeleid in Zuidoost-Brabant 

geleidelijk op tot ruim 1.800. In totaal komt het aantal huishoudens met een beperking in 2025 uit op 

62.100. Dit is een toename met 9.200 huishoudens ofwel zo’n 17%. Het aandeel huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking in Zuidoost-Brabant komt voor 2025 daarmee op 18,5% van alle huishoudens. 

 
Figuur 4: Ontwikkeling huishoudens met een mobiliteitsbeperking, SRE, 2014-2025 (Bron: ABF, Piramidemodel 
2013) 

 

2.3.4 Mobiliteitsklasse 

De huishoudens met een mobiliteitsbeperking zijn nader te onderscheiden naar mobiliteitsklasse. 

Verreweg het grootste deel van deze huishoudens betreft de lichtste klasse, de wandelstokgebruikers 

(categorie A). In 2014 valt voor Zuidoost-Brabant bijna 56% van de huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking in deze categorie. Naarmate de beperking zwaarder is, neemt de omvang van het 

aantal huishoudens af. Zo maakt naar schatting 24% van de huishoudens met een beperking gebruik van 

een scootmobiel (ongeveer 13.000 huishoudens), is 15% aangewezen op een rollator (categorie B+; ca. 

7.900 huishoudens) en is bijna 5% afhankelijk van een rolstoel (categorie C; ca. 2.600). De verdeling over 

de verschillende mobiliteitsklassen is daarmee nagenoeg gelijk aan het landelijke beeld. 

 

 

3
 Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met leeftijd, geslacht, huishoudtype, opleiding, inkomen en type woning (huur/koop). 
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Figuur 5: Verdeling huishoudens met een beperking naar mobiliteitsklasse, SRE, 2014 
(Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 

  
 

 

Figuur 7 geeft de zojuist in paragraaf 3.1 gegeven ontwikkeling van het aantal huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking voor de periode 2014-2025 gedifferentieerd naar mobiliteitsklasse. Het aantal 

huishoudens met een beperking neemt in alle mobiliteitsklassen toe, maar relatief het sterkst bij de 

rollator- en rolstoelgebruikers. Voor Zuidoost-Brabant gaat het voor deze twee klassen om een toename 

met respectievelijk 34% en 30%. Oftewel een groei van 2.700 en 900 huishoudens. 

 
Figuur 6: Ontwikkeling huishoudens met een beperking naar mobiliteitsklasse, SRE, 2014-2025 
(Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 
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De bevolkingsontwikkeling bepaalt voor het overgrote deel de groei van de woningvraag van huishoudens 

met een mobiliteitsbeperking. In Zuidoost-Brabant gaat het in de periode 2014-2025 om 7.600 

huishoudens. Extramuralisering draagt hier met 1.600 huishoudens in mindere mate toe bij.  

 

Figuur 8 geeft voor beide invalshoeken de verdeling naar mobiliteitsklasse. De toename ten gevolge van 

extramuralisering betreft relatief veel huishoudens met een zware of zeer zware mobiliteitsbeperking 

(categorieën B+ en C). 

 
Figuur 7: Verdeling huishoudens naar mobiliteitsklasse, absolute groei door bevolkingsontwikkeling (links) en 
extramuraliseringsbeleid (rechts), SRE, 2014-2025 (Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 

 

 

2.4 Vraag naar geschikte woningen 2014 

De totale geschikte voorraad voor zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking omvat 

zowel het verzorgd wonen als de overige geschikte woningen. Via het Piramidemodel kan de vraag naar 

geschikte woningen in de particuliere woningvoorraad in beeld worden gebracht, voor nu en in de 

toekomst. De vraag naar geschikte woningen is niet alleen afkomstig van huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking, maar ook van zogenaamde voorsorteerders: huishoudens die vooruitlopend op een 

beperking alvast een geschikte woning willen hebben.  

 

De behoefte aan geschikte woningen in Zuidoost-Brabant bedraagt anno 2014 naar schatting 90.200 

woningen. Ongeveer een derde daarvan (36%) is afkomstig van huishoudens met een beperking, wat 

neerkomt op 32.600 woningen. De overige twee derde, huishoudens zonder beperking die in een 

geschikte woning wonen of willen wonen, betreft over het algemeen oudere huishoudens. In Zuidoost-

Brabant is 64% van deze groep 55 jaar of ouder. Dit is typisch een groep huishoudens die voorsorteert op 

de mogelijk toekomstige situatie dat zij minder mobiel zijn. 

 

De vraag van huishoudens met een beperking betreft 32.600 geschikte woningen. Die vraag is voor 

ongeveer de helft (15.800 woningen) afkomstig van huishoudens met een mobiliteitsbeperking A 

(wandelstok gebruikers). De andere helft (16.800) komt voor rekening van huishoudens met zwaardere 

beperking (B of C).  
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Ten slotte zijn er 20.400 huishoudens met een beperking die in een reguliere woning willen (blijven) 

wonen. Het grootste deel hiervan (13.800 huishoudens) betreft huishoudens met een lichtere 

mobiliteitsbeperking (categorie A). 

 

Tabel 1: Behoefte geschikte en overige woonruimte, naar mobiliteitsklasse huishoudens, 2014 (Bron: ABF, 
Piramidemodel 2013). 

  

Geschikte 

woningen 

% van 

behoefte 

Overige 

woningen 

% van 

behoefte 

Totale 

behoefte 

Huishoudens met beperking A 15.800 53% 13.800 47% 29.700 

Huishoudens met beperking B/C 16.800 72% 6.500 28% 23.300 

Alle huishoudens met beperking (A/B/C) 32.600 62% 20.400 38% 52.900 

Huishoudens zonder beperking 57.600 20% 227.000 80% 284.600 

Totale behoefte 90.200 27% 247.300 73% 337.500 

 

2.5 Ontwikkeling vraag naar geschikte woningen 2014-2025 

Tabel 2-1 toont voor Zuidoost-Brabant een samenvattend overzicht van de ontwikkeling van de 

woningvraag van huishoudens met een beperking naar mobiliteitsklassen. Met de toenemende vergrijzing, 

en daarmee een toenemend aantal huishoudens met mobiliteitsbeperkingen, neemt de vraag naar 

geschikte woningen sterk toe. 

 

De totale behoefte naar geschikte woningen in 2014 omvat zoals gezegd 90.200 woningen. Deze behoefte 

neemt in de periode 2014-2025 toe met ruim 15.000 woningen; een groei van 17%. Ongeveer de helft van 

die toenemende behoefte is afkomstig van huishoudens met een mobiliteitsbeperking. De toename van de 

vraag van deze groep is 22%, ofwel 7.300 woningen. Daarbinnen zal de grootste stijging zich voordoen 

onder huishoudens met de zwaardere mobiliteitsbeperking: rollator- en rolstoelgebruikers. Deze groep 

huishoudens is goed voor een groei van 4.800 geschikte woningen.  
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Tabel 2-2: Vraagontwikkeling huishoudens met een beperking naar mobiliteitsklasse, SRE, 2012-2040 
(Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 

        Verandering aantal   Groei % 

  2014 2025   2020 2025   2014-2025 

Vraag naar geschikte woning           

Totaal 90.200 105.200   9.100 15.000   17% 

Huishoudens met beperking 32.600 39.900   4.600 7.300   22% 

A wandelstok 15.800 18.300   1.500 2.500   16% 

B- scootmobiel 8.800 10.600   1.100 1.800   21% 

B+ rollator 5.900 8.100   1.500 2.200   37% 

C rolstoel 2.100 2.900   500 800   37% 

Huishoudens zonder beperking 57.600 65.300   4.600 7.700   13% 

                

Vraag naar overige woning           

Huishoudens met beperking 20.400 22.200   1.200 1.800   9% 

A wandelstok 13.800 14.800   700 900   7% 

B- scootmobiel 4.100 4.600   300 500   11% 

B+ rollator 1.800 2.200   200 400   22% 

C rolstoel 600 600   0 0   2% 

                

Vraag totaal             

Huishoudens met beperking 52.900 62.100   5.800 9.200   17% 

A wandelstok 29.700 33.100   2.100 3.500   12% 

B- scootmobiel 12.900 15.200   1.400 2.300   18% 

B+ rollator 7.700 10.300   1.700 2.600   34% 

C rolstoel 2.700 3.400   500 800   29% 

 

 

In de volgende paragraaf wordt bovenstaand beeld nader gedifferentieerd naar de diverse gemeenten 

binnen Zuidoost-Brabant. Na een eerste verkenning van de vraag van huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking naar een geschikte dan wel een overige woning wordt in de rapportage daarna 

uitsluitend ingezoomd op de geschikte voorraad omdat, door zowel vergrijzing als 

extramuraliseringsbeleid, de grootste opgave zich in dit segment concentreert.  

2.6 Raming van de vraag van de behoefte aan geschikte 

woonruimte per gemeente 

In totaal vragen of bewonen in Zuidoost-Brabant in 2014 zo’n 32.600 huishoudens met een beperking een 

geschikte woning. Gegeven de samenstelling van de bevolking
4
 wordt verwacht dat deze vraag van 

 

4
 Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, geslacht, huishoudtype, opleiding, inkomen en woningeigendom (huur/koop). 
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huishoudens met een beperking zal toenemen tot 39.900 geschikte woningen in 2025. Dit is een toename 

met 7.300 woningen, ofwel 22%.  

Daarnaast is er in Zuidoost-Brabant in 2014 een vraag naar een overige woning van bijna 20.400 

huishoudens met een beperking. Deze vraag neemt in de periode 2014-2025 toe met 1.800 woningen, 

ofwel 9%.  

 

Onderstaande figuren tonen in absolute aantallen de ruimtelijke spreiding van de vraag naar geschikte 

woningen van huishoudens met een mobiliteitsbeperking in 2014 (Figuur 10) en daarbinnen de vraag van 

huishoudens van 55+ (Figuur 11) over de verschillende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Conform het 

inwonertal is de vraag van huishoudens met een mobiliteitsbeperking naar een geschikte woning in 

absolute zin het grootst in Eindhoven en – op afstand – Helmond. 

 
Figuur 8: Vraag van huishoudens met een mobiliteitsbeperking naar een geschikte woning, SRE, 2014 
(Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 

 
 

De vraag onder huishoudens van 55+ in de figuur hieronder is niet veel minder dan de (totale) vraag in de 

figuur hierboven. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het grootste deel van de vraag naar een 

geschikte woning bestaat uit huishoudens van 55+.  
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Figuur 9: Vraag van huishoudens 55+ met een mobiliteitsbeperking naar een geschikte woning, SRE, 2014 
(Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 

 

 

De kleinere gemeenten hebben, terwijl ze een lagere absolute opgave kennen, relatief gezien een hogere 

opgave, getuige de kleur van de klasse in het onderste deel van de volgende figuur. In de donkerblauw 

gekleurde gemeenten is de groei van de vraag naar een geschikte woning van huishoudens met een 

mobiliteitsbeperking naar verhouding het hoogst. 

 

Figuur 10: Ontwikkeling vraag van huishoudens met een mobiliteitsbeperking naar een geschikte woning, SRE, 
relatieve groei 2014-2025 (Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 
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2.6.1 Geschikte voorraad en vergrijzing 

Bij huishoudens met een mobiliteitsbeperking gaat het zoals hierboven reeds is aangegeven, meestal om 

een ouder huishouden. Onder de huishoudens met een voorkeur voor een geschikte woning jonger dan 55 

jaar heeft in Zuidoost-Brabant 13% een mobiliteitsbeperking, en onder de 55-plussers is dat 44%. 

Figuur 13 geeft voor 2014 de verdeling van de huishoudens in een geschikte woning naar 

leeftijdscategorie voor de verschillende gemeenten in Zuidoost-Brabant.  

In totaal zijn er 29.600 huishoudens met een mobiliteitsbeperking in de leeftijdscategorie van 55 jaar en 

ouder die in een geschikte woning (willen) wonen. Daarvan wonen er 9.500 in Eindhoven en ruim 3.200 in 

Helmond.  

In totaliteit vormt de vraag van huishoudens met een beperking slechts 30 tot 40% van de totale vraag 

naar een geschikte woning. In Valkenswaard, Eindhoven en Helmond ligt het aandeel dichter bij de 40%, 

in Reusel-De Mierden en Eersel dichter bij de 30%.  

 

Figuur 11: Vraag naar een geschikte woning, gedifferentieerd naar leeftijd en wel/geen beperking, SRE, 2012 
(Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 
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2.6.2 Vraag naar geschikte woningen en mobiliteitsklassen 

De vraag naar een geschikte woning in Zuidoost-Brabant (90.200) is in 2014 voor 36% afkomstig van 

huishoudens met een mobiliteitsbeperking.  

Figuur 15 geeft voor 2012 de verdeling van de vraag van huishoudens met een beperking naar 

mobiliteitsklassen voor de gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het aandeel rolstoelgebruikers ligt onder de 

huishoudens met een beperking in alle gemeenten rond de 6%. Het aandeel van de rollatorgebruikers is 

ongeveer 18%, scootmobielgebruikers vormen zo’n 27% van de groep en de grootste groep onder de 

huishoudens met een beperking die vragen naar een geschikte woning vormen de wandelstokgebruikers. 

Zij maken bijna de helft uit van de betrokken groep. De relatieve verschillen tussen de gemeenten zijn 

gering.  

 

Figuur 12: Vraag naar geschikte woning van huishoudens met beperking naar mobiliteitsklasse 

 

 

2.6.3 Geschikte voorraad en eigendomsverhouding 

De totale vraag in Zuidoost-Brabant naar geschikte woningen omvat 90.200 woningen. Iets meer dan de 

helft hiervan betreft huurwoningen (54%; 48.400 geschikte woningen). De vraag naar geschikte 

huurwoningen is naar verhouding het grootst in Eindhoven en Helmond en in mindere mate Valkenswaard. 
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In Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden is het aandeel huur in de totale vraag naar geschikte woningen 

het kleinst. De vraag naar geschikte woningen van huishoudens met een mobiliteitsbeperking is voor 70% 

gericht op de huursector. De vraag van huishoudens zonder mobiliteitsbeperking richt zich voor 45% op 

huurwoningen.  

Tot aan 2025 zal de vraag naar geschikte woningen zich vooral manifesteren in de koopsector. Van de 

totale groei van de behoefte (15.000 woningen), zal meer dan 70% (bijna 10.900 woningen) gericht zijn op 

koopwoningen. Dit is vooral een gevolg van het hoge eigenwoningbezit onder de nieuwe generatie 

ouderen. Overigens betreft een groot deel van deze groeiende behoefte aan geschikte koopwoningen de 

voorsorteerders; huishoudens vooralsnog zonder beperking maar met een voorkeur voor een geschikte 

woning.  

 

Figuur 13: Vraag naar een geschikte woning, aandeel huurwoningen SRE, stand 2014 
(Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 
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Figuur 14: Relatieve toename vraag naar een geschikte woning (Bron: ABF, Piramidemodel 2013) 
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2.7 Conclusies  

Uitgangspunt bij de verkenning van woonruimte geschikt voor huishoudens met een mobiliteitsbeperking is 

het extramuraliseringsbeleid als gevolg van de uitwerking van het Zorgakkoord, waarbij aan nieuwe 

cliënten geen indicatie meer wordt toegekend voor zorgzwaartepakket (ZZP) 1, 2 (vanaf 2013), 3 (vanaf 

2014) en 25% van 4 (vanaf 2016), zoals gehanteerd in de meest recente prognose (2014) van de 

Provincie Noord-Brabant. 

 

De ontwikkeling van de vraag naar zelfstandige woonruimte voor mensen met een mobiliteitsbeperking 

wordt voor het grootste deel bepaald door de bevolkingsontwikkeling, meer in het bijzonder door 

veroudering (vergrijzing) en voor een geringer deel door het extramuraliseringsbeleid. De veroudering van 

de bevolking en de huishoudens is af te lezen uit het toenemend aantal 55-, 65- en 75-plussers. 

Daarnaast speelt ook het toenemend aantal alleenstaande ouderen een rol. Ook in Zuidoost-Brabant 

zullen de aantallen ouderen en oudere alleenstaanden in het komende decennium verder stijgen. Hiermee 

mag een groter beslag op (mantel)zorg worden verwacht. Aan de andere kant mag ook worden verwacht 

dat de toekomstige ouderen en alleenstaanden in grotere mate zelfredzaam zijn dan voorheen.  

 

Zuidoost-Brabant telt in 2014 in totaal 334.600 huishoudens; 52.900 (16%) daarvan hebben een 

mobiliteitsbeperking, variërend van licht tot matig (gebruik wandelstok), tot zwaar (gebruik scootmobiel of 

rollator) en zeer zwaar (gebruik rolstoel). In 2025 zullen er naar verwachting 62.100 (18,5%) huishoudens 

met een beperking zijn. Dit is een toename met 9.200 huishoudens ofwel zo’n 17%. Het aantal 

huishoudens met een beperking neemt in alle mobiliteitsklassen toe, maar relatief het sterkst bij de 

rollator- en rolstoelgebruikers. 

 

De vraag naar geschikte woningen in de particuliere woningvoorraad betreft niet alleen de (toekomstige) 

vraag naar geschikte woningen van mensen die een mobiliteitsbeperking (zullen) hebben. De vraag omvat 

ook huishoudens die geen beperking hebben, maar wel (alvast) een geschikte woning (willen) hebben. 

Andersom bestaat de vraag naar overige woningen (alle andere woningen) voor een deel ook uit 

huishoudens met een mobiliteitsbeperking. 

 

Van de huishoudens met een mobiliteitsbeperking geeft in Zuidoost-Brabant 62% aan in een geschikte 

woning te (willen) wonen. Van alle huishoudens die in 2014 aangeven in een geschikte woning te (willen) 

wonen heeft in Zuidoost-Brabant 36% een mobiliteitsbeperking en 64% geen enkele mobiliteitsbeperking.  

 

De huishoudens met een grotere mobiliteitsbeperking wonen (of willen wonen) zowel absoluut als relatief 

vaker binnen de geschikte voorraad. In de geschikte voorraad gebruikt 49% een wandelstok, 27% een 

scootmobiel, 18% een rollator en 6% een rolstoel. Bij de overige woningen liggen deze percentages op 

respectievelijk 68%, 20%, 9% en 3%. 

 

In totaal is er in Zuidoost-Brabant in 2014 een vraag naar 48.400 geschikte woningen in de huursector; dat 

is 54% van de totale vraag naar geschikte woningen. Onder huishoudens met een mobiliteitsbeperking ligt 

de vraag naar een geschikte huurwoningen beduidend hoger dan bij huishoudens zonder 
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mobiliteitsbeperking. Gerelateerd aan de vraag in 2014 zal de vraag naar 2025 echter toe het meest in de 

koopsector toenemen, vooral onder de huishoudens met een beperking. 

 

Door de verschillende leeftijdsopbouw in de gemeenten zullen de gemeenten verschillen in het tempo van 

vergrijzing. Ook speelt de woningvoorraad en de huur-koopverhouding daarbinnen een belangrijke rol in 

de ontwikkeling van de vraag naar geschikte woningen. Binnen Zuidoost-Brabant is er vooral een verschil 

tussen Eindhoven, met zijn relatief jonge bevolking en grotere huurvoorraad, en de kleinere, meer 

vergrijsde gemeenten met een grote koopvoorraad. Helmond, en in mindere mate Geldrop-Mierlo, 

Valkenswaard en Veldhoven nemen een tussenpositie in. Naar de toekomst toe zal de behoefte aan 

geschikte woningen, en vooral die aan woningen die geschikt zijn voor huishoudens met een (zeer) zware 

beperking, het sterkst toenemen in de kleinere gemeenten. Daar neemt de vergrijzing relatief gezien het 

hardst toe.  
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3 Het aanbod van geschikte woonruimte 
anno 2014 

3.1 Indeling voorraad naar geschiktheid 

In het Piramidemodel worden vraag naar en aanbod van zelfstandige woonruimte voor mensen met een 

mobiliteitsbeperking vergeleken. Voor huishoudens gaat het hierbij om de zwaarte van de beperking. De 

wijze waarop de vraag bepaald wordt en de omvang van de vraag voor Zuidoost-Brabant staat in het 

vorige hoofdstuk beschreven. In dit hoofdstuk wordt het aanbod in beeld gebracht.  

 

Het Piramidemodel classificeert de gehele woningvoorraad, dus zowel appartementen als 

eengezinswoningen op fysieke toe- en doorgankelijkheidseisen die gekoppeld zijn aan 

mobiliteitsbeperkingen. Voor de rolstoel- en rollatortoegankelijke woningen maakt het Piramidemodel 

gebruik van criteria van het keurmerk Woonkeur Bestaande Bouw.  

Eengezinswoningen die aan de geschiktheidscriteria voldoen, krijgen het dakjessymbool ^, ^^ of ^^^. 

Meergezinswoningen die aan de geschiktheidscriteria voldoen, krijgen een sterrensymbool: *, ** of ***.  

Een gedetailleerde beschrijving van de criteria, inclusief overzicht van de vereiste dimensies, staat in 

bijlage 2. 

 

■ Rolstoeltoegankelijke woningen (*** / ^^^) 

De eisen van Woonkeur aan rolstoeltoegankelijke woningen maken de woning levensloopbestendig. 

Net als een rollatorgeschikte woning, is de woning praktisch en comfortabel in het gebruik. In een 

rolstoelgeschikte woning kunnen bewoners, als ze een ernstige fysieke beperking krijgen, toch blijven 

wonen. Entree, woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer moeten op dezelfde verdieping liggen, 

(dus alle primaire voorzieningen) en op essentiële plaatsen is in en bij de woning in extra ruimte 

voorzien. De entree is zonder trap of traptreden vanaf de openbare weg te bereiken. Dit betekent dat 

de woning geschikt is voor elke bewoner, ook als deze gebruik moet maken van een loophulpmiddel 

of van een rolstoel. 

 

■ Rollatortoegankelijke woningen (** / ^^)  

De eisen aan rollatortoegankelijke woningen houden in dat de woning in het alledaagse gebruik 

praktisch en comfortabel is en dat de kans op ongelukken beperkt is, zoals struikelen over drempels, 

vallen van de trap en uitglijden in de badkamer. Ook wanneer de bewoner gebruik moet gaan maken 

van een rollator blijft de woning geschikt, omdat daarvoor onder meer in de hal, in de badkamer, in de 

slaapkamer en op een balkon voldoende ruimte aanwezig is. De entree van de woning en alle primaire 

voorzieningen zijn zonder traplopen te bereiken. 

Een rollatorgeschikte woning kan in het Piramidemodel ook een eengezinswoning zijn, eventueel 

voorzien van een traplift. De badkamer (met toilet) en de slaapkamer dienen wel op dezelfde 

verdieping te liggen. Een toilet op de slaapverdieping maakt het mogelijk het aantal bewegingen van 
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boven naar beneden te beperken tot twee per dag. Een rollatortoegankelijke woning is in principe 

geschikt voor elke bewoner, ook als deze gebruik maakt van een loophulpmiddel, zoals stokken, 

krukken, een looprek of een rollator. 

 

■ Wandelstoktoegankelijke woningen (* / ^) De woning-entree is zonder traptrede(n) te bereiken, de 

meergezinswoning (1 ster) heeft alle primaire voorzieningen gelijkvloers, de eengezinswoning is niet 

gelijkvloers maar heeft op de slaapverdieping wel een toilet. Belangrijkste verschil met de 

rollatortoegankelijke woningen zijn het ontbreken van eisen aan de afmetingen van de entree en 

ruimten en doorgangen binnenshuis.  

Beschikbare informatie 

Er is nauwelijks informatie over de geschiktheid van de Nederlandse woningvoorraad voor huishoudens 

met een mobiliteitsbeperking. Er zijn geen ‘harde’ gegevens beschikbaar uit bijvoorbeeld 

registratiebestanden. Het WoonOnderzoek Nederland (WoON), de grootschalige enquête onder circa 

70.000 respondenten van het CBS en het ministerie van BZK, geeft inzicht in de behoefte van 

huishoudens, maar niet in de geschiktheid van de voorraad. Een van de redenen dat dit laatste niet 

gevraagd wordt aan respondenten, is dat het beoordelen van een woning een kwestie is van gedetailleerd 

opmeten van de woning: de hoogte van de drempel, breedte van doorgangen en draaicirkel in kamers. Tot 

nog toe is verondersteld dat de doorsneebewoner niet in staat is om dit correct te doen. 

 

De behoefte aan lokale informatie is echter groot omdat verondersteld wordt dat het faciliteren van 

geschikte woonruimte een opgave is die veelal binnen een gemeente (per wijk of zelfs buurt) opgelost 

moet worden. Het gemis aan aanbodinformatie kan voor lokale partijen een reden zijn om een onderzoek 

als dit uit te laten voeren. 

De aanbodinventarisatie beschreven 

In dit hoofdstuk wordt de inventarisatie van het aanbod toegelicht en de voorraad naar geschiktheid 

gepresenteerd. Hiervoor wordt eerst de gebruikte systematiek beschreven. Achtereenvolgens wordt 

stilgestaan bij de verschillende stappen, de toegepaste bronnen, het veldwerk dat uitgevoerd is en ten 

slotte de bepaling van het aanbod.  

 

Het onderzoek en daarmee ook de aanbodinventarisatie is gericht op de voorraad zelfstandige woningen 

en wooneenheden. Verblijfeenheden in instellingen als verzorgings- of verpleegtehuizen horen hier niet 

toe. 

3.2 Inventarisatie van het aanbod 

Het SRE wil voor elke gemeente in de regio een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de geschiktheid 

van de woningvoorraad. ABF Research heeft een systematiek ontwikkeld die verschillende 

informatiebronnen, veldwerk en rekentechnieken combineert. Het resultaat hiervan is inzicht in het aantal 

en type geschikte woningen tot op buurtniveau. Achtereenvolgens zijn hiervoor de volgende stappen 

doorlopen, welke hieronder nader toegelicht worden: 

■ Stap 1: Bewerken BAG 
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■ Stap 2: Verzamelen informatie woonobjecten bij gemeenten en corporaties 

■ Stap 3: Afleiden initiële indicatie geschiktheid en bepaling voorbeeldgemeenten 

■ Stap 4: Uitvoeren veldwerk in drie voorbeeldgemeenten 

■ Stap 5: Bepalen aanbod door samenvoegen registratie-informatie en veldwerk 

Stap 1: Bewerken BAG  

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een relatief nieuwe bron waarin de gemeentelijke 

basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland opgenomen zijn. De informatie is afkomstig 

van de gemeenten; het Kadaster beheert en verwerkt de informatie. Sinds 1 januari 2012 is de BAG de 

nieuwe basis voor de stand van de woningvoorraad voor het CBS. 

 

In de BAG zijn alle verblijfsobjecten met een woonfunctie opgenomen. Het gaat hier om zelfstandige 

woningen en wooneenheden
1
; woonplekken in instellingen zijn niet afzonderlijk in de BAG opgenomen, 

wel als complex.  

N.B.: In het vervolg van dit rapport worden deze woningen en woonheden gezamenlijk aangeduid als 

‘woonobjecten’.  

 

De BAG vormt het startpunt van de aanbodinventarisatie, omdat dit bestand alle woonobjecten in de 21 

SRE-gemeenten bevat. Er is gewerkt met het BAG-bestand van 08-04-2014. Volgens dit bestand staan er 

in de 21 gemeenten in totaal 340.247 verblijfsobjecten met woonfunctie. Hiervan waren er op dat moment 

volgens de BAG 329.681 bewoonbaar. Van deze 329.681 objecten vallen de 23.334 objecten in 

Valkenswaard (14.138) en Laarbeek (9.196) af, omdat deze twee gemeenten geen WOZ-informatie 

geleverd hebben (zie ook stap 2; volgende alinea). Aan de resterende 306.347 objecten zijn waar mogelijk 

de door de 19 gemeenten geleverde objectcodes uit de WOZ-bestanden gekoppeld. Dat is gelukt voor 

295.229 objecten. Op basis van de gekoppelde objectcodes is vervolgens nog voor 629 objecten bepaald 

dat het geen woningen zijn zoals winkelgebouwen of garages of niet bestemd voor permanente bewoning 

(bijvoorbeeld recreatiewoningen). Hiermee blijven er 294.600 objecten over, waarvoor de geschiktheid 

bepaald is. 

Stap 2: Verzamelen informatie bij gemeenten en corporaties van Zuidoost-Brabant  

De BAG biedt maar geringe informatie over de kenmerken van de woonobjecten. Naast het adres is het 

bouwjaar van het pand bekend en is het type (een- of meergezins) met grote zekerheid af te leiden. Het 

aantal verdiepingen is minder eenvoudig en eenduidig te bepalen. De BAG-informatie is onvoldoende om 

een eerste indicatie van de geschiktheid van de woning te bepalen (de volgende stap in het proces). Ook 

ontbreekt in de BAG de eigendomsvorm (sociale huur, particuliere huur of koop), een belangrijk element in 

de vraag-aanbodanalyse.  

 

Stap 2 behelst het opvragen van aanvullende informatie bij gemeenten en corporaties. Via een uitvraag 

onder de 21 gemeenten en 18 corporaties
2
 met bezit in Zuidoost-Brabant is gevraagd om de 

onderstaande informatie. Bij de overzichten is tevens de respons op de uitvraag gegeven. 

 

1
 Dit zijn woonruimten die een of meerdere voorzieningen delen maar wel een eigen adres hebben. 
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WOZ-bestand (gemeenten) 

In het kader van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) moeten gemeenten de waarde van de woning 

(Waardering Onroerende Zaken) en overige woninginformatie over bijvoorbeeld het type object bijhouden. 

Op basis van deze informatie wordt onder meer de hoogte van de OZB-aanslag bepaald. Voor het 

onderzoek naar zelfstandige woonruimte voor mensen met een mobiliteitsbeperking is gevraagd naar: 

■ Het adres: om de gegevens te kunnen koppelen aan de BAG. 

■ De uniforme objecttypecode: Dit is een gedetailleerde beschrijving van het woningtype, variërend van 

meergezinswoning, flatwoning tot vrijstaande villa’s of bungalows. Ook minder voorkomende 

woonobjecten als woonboten of molens worden onderscheiden. Deze informatie is gebruikt bij de 

initiële indicatie van de geschiktheid.  

■ De eigendomsvorm: op basis hiervan is het onderscheid naar huurder of eigenaar-bewoner te maken. 

Bij veel gevallen was dit kenmerk niet beschikbaar, maar waren wel de namen van de bewoner en de 

eigenaar bekend. Dit is gebruikt om alsnog de eigendomsvorm te bepalen.  

 

Overzicht geleverde informatie: 

■ Van de 21 gemeenten die samen het SRE vormen, hebben er 19 informatie aangeleverd (86%). 

■ Deze 19 gemeenten omvatten 92,9% van de voorraad verblijfsobjecten in gebruik met woonfunctie.  

■ Voor al deze gemeenten zijn objecttype en eigendomsvorm of eigenaar/bewoner aangeleverd. 

 

Twee gemeenten hebben geen informatie over de WOZ aangeleverd. Dit zijn Valkenswaard en Laarbeek. 

Aangezien deze informatie essentieel is bij het inventariseren van het aanbod, zijn deze gemeenten in de 

analyses en rapportage niet meegenomen. 

 

Woningbezit (corporaties) 

Corporaties houden nauwgezet hun woningbezit bij. Dit gebeurt mede ten behoeve van de jaarlijkse 

verantwoording aan het Rijk, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) in het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). De registratie van 

het woningbezit geschiedt niet uniform. Corporaties hebben hun vaak eigen software en methodiek 

hiervoor. Ook de informatie over de woningen is niet gelijksoortig. Er bestaan geen vaste definities voor 

(bijvoorbeeld) ouderenwoningen. Toch is de informatie van corporaties zeer relevant; al is het maar om in 

de BAG sociale huurwoningen te kunnen onderscheiden. Vanuit de bezitsbestanden is gebruik gemaakt 

van: 

■ Het adres: om de gegevens te kunnen koppelen aan de BAG. 

■ Informatie over het type meergezinswoning: met of zonder lift. Dit is om te bepalen of een woning een 

nultredenwoning is of niet. 

■ Aanvullende informatie over de geschiktheid van de woning. Zoals gezegd gelden hiervoor geen vaste 

definities, maar voor het bepalen van de initiële geschiktheid is er van uitgegaan dat woningen die 

gelabeld staan als ouderenwoning of nultredenwoning minimaal een 1 ster-classificatie hebben 

(nultredenwoning). Sommige corporaties geven in hun bestanden aan of een woning rollator- of 

 

2
 Dit zijn enkel gemeenten met een substantieel bezit in de regio, namelijk minimaal 150 woningen. 
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rolstoeltoegankelijk is. Deze informatie is gebruikt en bepaalt de (definitieve) vaststelling van de 

geschiktheid van die woningen. 

 

Overzicht geleverde informatie: 

■ Van de 18 benaderde corporaties hebben 10 corporaties informatie aangeleverd (56% van alle 

corporaties). 

■ Deze 10 corporaties bezitten gezamenlijk 67.790 woningen (73% van alle corporatiewoningen). 

■ Van de 10 corporaties hebben 7 corporaties aangegeven of de woningen in hun bezit 

nultredenwoningen zijn; daarvan hebben 2 corporaties ook een uitgebreide toegankelijkheidsindicatie 

(rollator- of rolstoeltoegankelijk) meegeleverd. 

 

Registratie Wmo-toeslag 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning 

kunnen krijgen. Huishoudens met een indicatie kunnen in het kader van de Wmo een aanvraag indienen 

voor een woningaanpassing. Met deze aanpassing kan een woonobject toegankelijk gemaakt worden voor 

de bewoner(s) met beperkingen.  

In eerdere onderzoeken die ABF Research uitgevoerd heeft
3
, kon gebruik gemaakt worden van de Wmo-

informatie. In betreffende gemeenten werd namelijk bijgehouden welke aanpassingen er op een adres 

waren uitgevoerd en hoe dit de toegankelijkheid vergroot heeft. Uit de aanvraag en levering van Wmo-

informatie onder gemeenten voor het SRE-onderzoek kwam een grote verscheidenheid naar voren. Een 

deel van de gemeenten hield de registraties niet centraal bij, andere gemeenten koppelen de registraties 

aan de bewoner met als gevolg dat de aanpassing na verhuizing niet meer te herleiden was tot de 

aangepaste woning.  

 

Vanwege deze verschillen bleek de door gemeenten geleverde informatie uit de Wmo-registratie helaas 

niet bruikbaar. 

Stap 3: Afleiden initiële indicatie geschiktheid 

Aan de hand van de uit stappen 1 en 2 verkregen informatie kan een initiële geschiktheid bepaald worden. 

Deze classificatie geeft de minimale geschiktheid van de woonobjecten aan, op basis van de beschikbare 

registratie-informatie. Met behulp van de inspecties in het veldwerk (stap 4) kan deze geschiktheid beter 

ingeschat worden, mocht het woonobject aan de gestelde criteria voor het Piramidemodel voldoen.  

Bij het bepalen van de initiële indicatie zijn de volgende criteria gehanteerd: 

■ Woonobjecten waarvan corporaties zeggen dat deze nultredenwoningen zijn, ontvangen 1 ster 

(‘nultreden’). Voor corporaties die geen uitgebreide classificatie hebben aangeleverd, kan dit nog 

opgehoogd worden. Voor corporaties die dat wel hebben gedaan, geldt de meegeleverde geschiktheid 

(voor rollator of rolstoel) als definitieve classificatie. 

■ Woonobjecten die op basis van het WOZ-objecttype een nultredenwoning zijn (zoals gelijkvloerse 

appartementen met een lift, bungalows of benedenwoningen), krijgen minimaal 1 ster (‘nultreden’). 

Woonobjecten waarvoor dit niet zeker is, krijgen voorlopig nul sterren. Hieronder vallen veel 

 

3
 Onder andere in Dronten en Almere. 
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eengezinswoningen. Van sommige woningtypen wordt direct de definitieve classificatie vastgesteld op 

nul sterren
4
. 

■ Aan de hand van het WOZ-objecttype en de afgeleide informatie over het aantal woonlagen en het 

bouwjaar
5
 uit de BAG, is met redelijke betrouwbaarheid vast te stellen of er in het gebouw een lift 

aanwezig is. Meergezinswoningen in een gebouw met een lift krijgen minimaal 1 ster (‘nultreden’).  

Wanneer de afgeleide informatie vanuit de BAG- en WOZ-combinatie conflicteerde met de gegevens die 

de corporaties hebben geleverd, dan is de initiële indicatie bepaald op laatstgenoemde bron (corporaties)
6
.  

 

Het resultaat van de afleiding is een voorlopige, minimale sterrenclassificatie voor alle woonobjecten in de 

SRE-gemeenten (met uitzondering van Valkenswaard en Laarbeek, die zoals gemeld geen WOZ-

informatie hebben aangeleverd). Dit bestand heeft als basis gediend voor de volgende stap: het veldwerk.  

Stap 4: Uitvoeren veldwerk in drie voorbeeldgemeenten 

Het veldwerk bestaat uit metingen in woningen in drie voorbeeldgemeenten. Aan de hand van een lijst met 

criteria ten aanzien van drempelhoogten, breedte van doorgangen en ruimte van vertrekken is de 

geschiktheid van de bezochte woningen bepaald. Deze criteria staan in bijlage 2. Naast het meten van de 

woning hebben de opnemers ook gekeken of er in de straat van het opgenomen woonobject qua uiterlijk 

soortgelijke woonobjecten staan. Veel straten (soms zelfs hele buurten) zijn in Nederland gebouwd 

volgens hetzelfde stramien, met dezelfde woningen. Deze uniformiteit maakt het mogelijk om aan deze 

geschouwde woonobjecten dezelfde sterrenclassificatie als de opgemeten woning toe te kennen. Op 

eventuele aanpassingen aan het pand en de wijze waarop dit verwerkt is in het onderzoek, wordt in de 

beschrijving van stap 5 ingegaan. In stap 5 wordt de informatie die per woningtype uit het veldwerk 

verkregen is, overgezet op de volledige voorraad waarvan de sterrenclassificatie nog niet (definitief) 

bepaald is.  

 

Het opmeten van de woningen is een tijdrovende en dus dure aangelegenheid. Om deze reden is ervoor 

gekozen het veldwerk enkel uit te zetten in drie voorbeeldgemeenten, gemeenten die model staan voor 

drie clusters van gemeenten in Zuidoost-Brabant. Bij de selectie van deze gemeenten is met een aantal 

zaken rekening gehouden:  

■ De mate van stedelijkheid en samenstelling van de voorraad. Dit bepaalde de clusterindeling. 

■ De kwaliteit en volledigheid van de geleverde informatie, door zowel gemeente als in die gemeente 

actieve corporaties.  

■ De ligging van de gemeente (nabij steden of landelijk) 

■ De afstand tot Eindhoven, van waaruit de opnemers van het veldwerk moesten vertrekken.  

 

Bovenstaande criteria hebben geleid tot de selectie van de volgende drie gemeenten voor het veldwerk. 

De indeling van de gemeenten is hieronder weergegeven. 

 

4
 De gedetailleerde indeling volgens WOZ-objecttype is opgenomen in bijlage 1. 

5
 Het bouwbesluit schrijft vanaf begin jaren 2000 voor dat nieuw te bouwen woongebouwen met vier en meer verdiepingen moeten voorzien zijn van een lift. 

6
 Over het algemeen was in deze situaties de inschatting op basis van BAG en WOZ voorzichtiger dan de corporaties opgaven op basis van met hun 

gedetailleerde bezitsinformatie. In totaal ging het hier om circa 1.300 gevallen. 
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■ Helmond (cluster stedelijke gemeenten) 

■ Veldhoven (cluster middelmatig verstedelijkte gemeenten) 

■ Heeze-Leende (cluster landelijke gemeenten) 

 

Tabel 3: Overzicht indeling SRE-gemeenten naar grootteklasse, inclusief selectie veldwerkgemeente (blauw 
gemarkeerd). 

 

Groot Middelgroot Klein 

Eindhoven Best Asten 

Helmond Deurne Bergeijk 

 
Geldrop-Mierlo Bladel 

 
Gemert-Bakel Cranendonck 

 
Veldhoven Eersel 

  
Heeze-Leende 

  
Nuenen c.a. 

  
Oirschot 

Reusel-De Mierden 

Someren 

Son en Breugel 

Waalre 

 

Voor het veldwerk is een zogenaamde steekproef opgesteld. Het doel van de steekproef is om een zo 

representatief beeld te krijgen van de woningvoorraad. De steekproef is gebaseerd op de uit 

registratiegegevens bekende woningkenmerken die bepalend (kunnen) zijn voor de geschiktheid van de 

woning. Het gaat hierbij om: 

■ Eigendomsvorm: huur of koop. 

■ Het objecttype, variërend van eengezinswoning, appartement met lift en appartement zonder lift. 

■ De bouwperiode van het woonobject, omdat dit sterk samenhangt met de bouwvoorschriften 

waaronder het pand gebouwd is.  

■ De ligging van de woning in de gemeente (op wijkniveau). Dit is vooral gebruikt om logische routes 

voor de opnemers uit te zetten. 

 

Resultaat veldwerk 

In de laatste week van juni en in juli zijn 7 geïnstrueerde opnemers op pad gegaan om de woonobjecten 

die uit de steekproef naar voren zijn gekomen op te meten. Naast de ‘getrokken’ adressen, kregen ze ook 

een viertal schaduwadressen mee voor het geval dat op het beoogde adres niemand aanwezig was. In de 

gemeenten Veldhoven en Helmond zijn voorafgaand aan het onderzoek brieven aan de geselecteerde 

adressen gestuurd waarin de bewoners op de hoogte werden gebracht van het onderzoek en dat er een 

kans was dat hun woning de komende weken bezocht zou kunnen worden door een opnemer (met 

identificatie). In Heeze-Leende bleek het niet mogelijk om tijdig brieven te versturen. Dit heeft geresulteerd 

in een lager responspercentage omdat bewoners minder bereid waren om de opnemers in de woning te 

laten. Door extra opnemers in te zetten, is uiteindelijk wel de beoogde aantal opnames gehaald.  

 

Uiteindelijk zijn er meer dan 800 woonobjecten opgenomen en ruim 6600 woningen geschouwd. Per 

object zijn vervolgens twee classificaties conform het Piramidemodel bepaald: de huidige classificatie en 

een ‘opplus’-classificatie. De laatste classificatie gaat ervan uit dat met relatief eenvoudige aanpassingen, 
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zoals het wegnemen van kleine niveauverschillen (drempels e.d.), het woonobject beter toegankelijk is te 

maken voor huishoudens met een mobiliteitsbeperking. De verdeling over de verschillende 

woningsegmenten was voldoende om de informatie hieruit over te zetten op de totale voorraad: stap 5. 

 

Stap 5: Bepalen aanbod door combineren registratiegegevens en veldwerk 

De vijfde en laatste stap van de aanbodinventarisatie combineert de verzamelde gegevens uit de BAG, de 

registratiebestanden van gemeenten en corporaties en het veldwerk tot een overzicht van de gehele 

voorraad voor alle SRE-gemeenten
7
. De informatie uit het veldwerk is hierbij gebruikt om de initiële 

geschiktheid die afgeleid is uit de registratiebestanden – indien van toepassing – op te hogen en definitief 

te maken. Dit is mede gedaan op basis van de indeling naar de verschillende woningtypen die ook voor de 

steekproef is gebruikt. Dit overzetten gebeurt op basis van onderlinge vergelijkbaarheid van woonobjecten 

en de gevonden aandelen in het veldwerk. Het resultaat is een geschatte geschiktheid (huidig en na 

opplussen) per woonobject. De schatting kan op adresniveau per definitie alleen bij toeval overeenkomen 

met de daadwerkelijke geschiktheidsclassificatie van het woonobject. Echter, naarmate het aantal objecten 

toeneemt en de geschiktheid van een woning op buurt-, wijk- of gemeenteniveau wordt beschouwd, 

nemen de onzekerheidsmarges af. Dit maakt het mogelijk om met het resultaat betrouwbare uitspraken te 

kunnen doen op hogere schaalniveaus en daar vervolgens beleid op af te stemmen. 

Aanpassingen aan woningen 

De systematiek van het Piramidemodel is erop gericht om het aanbod te classificeren zonder rekening te 

houden met eventuele aanpassingen aan de woning als traplift, uit- en aanbouwen op de begane grond en 

dergelijke. Dit maakt het namelijk mogelijk om een aanbodinventarisatie te maken op basis van de 

bouwfysische kenmerken van de voorraad. Deze informatie uit het veldwerk is over te zetten op de gehele 

voorraad van een regio, zoals dat voor deze studie gedaan is. De gedachte achter het buiten beschouwing 

laten van aanpassingen is dat deze uitgevoerd zijn aan individuele woningen en daarmee te specifiek en 

woninggebonden. Het resultaat van de aanbodinventarisatie is zodoende een indicatie van de 

mogelijkheden binnen de bestaande voorraad, al dan niet met relatief beperkte aanpassingen zoals het 

plaatsen van trapliften of het wegnemen van drempels. 

 

In het veldwerk is wel aan de bewoner van de woning gevraagd of en welke aanpassingen uitgevoerd zijn 

om de woning toegankelijk(er) te maken. Bij eengezinswoningen resulteerde dit in een behoorlijk aandeel 

(ongeveer 15%) dat door een of meerdere ingrepen toegankelijk (nultreden) is gemaakt. De aanpassingen 

die genoemd werden zijn trapliften, uitbouwen op de begane grond en het weghalen van drempels bij de 

voordeur en in de woning zelf. Dit aandeel komt overeen met het landelijke cijfer.  

3.3 Aanbod geschikte woningvoorraad in Zuidoost-Brabant  

Deze paragraaf geeft een overzicht van de uitkomsten van de aanbodinventarisatie voor de gehele regio. 

Hierbij wordt eerst stilgestaan bij de opbouw van de voorraad op basis van algemene kenmerken als 

eigendomsvorm, type en bouwjaar. Vervolgens wordt de geschiktheid van de voorraad in beeld gebracht. 

 

7
 Met uitzondering van de twee gemeenten die geen WOZ-informatie hebben aangeleverd. 
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In de analyses is gebruik gemaakt van de BAG-informatie die als basis heeft gediend voor de 

aanbodinventarisatie. Op details kunnen de uitkomsten hierdoor afwijken van andere bronnen. Deels heeft 

dit te maken met het feit doordat de BAG een (nog) relatief nieuwe bron is. Ook speelt mee dat 

woonobjecten uit de BAG waarvoor geen koppeling met de WOZ-bestanden van gemeenten gemaakt kon 

worden, verwijderd zijn. Dit geldt niet alleen voor gemeenten die geen WOZ-gegevens hebben 

aangeleverd (Valkenswaard en Laarbeek), maar betreft ook enkele gevallen in de andere gemeenten waar 

een BAG-adres niet gekoppeld kon worden aan WOZ-informatie (zie stap 1 uit de vorige paragraaf). 

Algemeen beeld woningvoorraad Zuidoost-Brabant  

in de 19 SRE-gemeenten die WOZ-informatie hebben aangeleverd, staan er op 08-04-2014 294.600 

woonobjecten
8
. Hiervan wordt 59% bewoond door een huurder en 40% door de eigenaar van de woning. 

Volgens de gebruikte indeling naar bouwjaar, zijn de meeste woningen in Zuidoost-Brabant gebied 

gebouwd in de periode 1960-1979: 36%. Het aandeel woningen dat gebouwd is na 1995, en daarmee 

volgens moderne bouwvoorschriften, is van belang voor het aanbod geschikte woningen. Voor de gehele 

regio betreft dit 21% van de voorraad.  

 

Bovengenoemde aandelen verschillen behoorlijk per gemeente. In de grotere, verstedelijkte gemeenten is 

het merendeel van de woningen huurwoningen (53%); in de kleinere gemeenten is het percentage 

eigenwoningbezit bijna 73%. Het aandeel jonge (na 1995 gebouwd) en oude (voor 1960 gebouwd) is het 

grootst in de grote gemeenten Helmond en Eindhoven. In de middelgrote en kleine gemeenten voert de 

bouwperiode 1960-1979 de boventoon. Het aandeel ‘nieuwe’ woningen (na 1995) verschilt niet veel 

tussen de gehanteerde grootte-indelingen.  

 

Figuur 15: Samentelling woningvoorraad Zuidoost-Brabant naar eigendomsvorm en bouwjaarklasse. 

 

 

Aan de hand van de objectcodes die gemeenten in hun WOZ-bestanden hebben opgenomen, is de 

woningvoorraad van de SRE-gemeenten ingedeeld in zes woningtypen: drie meergezinstypen en drie 

eengezinstypen. Om met de laatste, samengestelde categorieën te beginnen: van de totale voorraad in 

 

8
 Dit betreft bewoonde of bewoonbare objecten volgens de BAG waarvoor een koppeling met de gemeentelijke WOZ-informatie gemaakt is.  
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Zuidoost-Brabant is circa 22% een meergezinswoning. Ter vergelijking: dit is aanzienlijk lager dan het 

landelijke percentage meergezinswoningen (32%). Binnen het aandeel meergezinswoningen is ongeveer 

40% een bovenwoning in een laagbouwpand. Deze woningen hebben over het algemeen geen lift en zijn 

dus zodoende niet nultreden. Hieronder vallen bijvoorbeeld portiekwoningen of (veelal oudere) complexen 

van minder dan vijf verdiepingen. Aan de andere kant bestaat 6% van de eengezinswoningen uit 

bungalows (circa 14.000 woonobjecten); woningen die doorgaans wel goed toegankelijk zijn voor 

huishoudens met een beperking.  

 

De verschillen tussen gemeenten zijn goed te verklaren vanuit de mate van stedelijkheid. De voorraad van 

de grote gemeenten Eindhoven en Helmond bevatten meer hoogbouw en meer compact gebouwde 

rijwoningen. Het aandeel (half)vrijstaande woningen neemt toe naarmate de gemeenten kleiner worden. In 

de kleinere gemeenten is dit aandeel zelfs 47%. Ook het aandeel bungalows is in kleinere gemeenten met 

11% substantieel.  

 

Figuur 16: Samentelling woningvoorraad SRE naar type woning. 

 

3.4 Aanbod geschikte woningvoorraad per gemeente 

Deze paragraaf geeft een regionaal beeld van de samenstelling van de woningvoorraad in Zuidoost-

Brabant naar de mate van geschiktheid voor huishoudens met beperkingen. De in de vorige paragraaf 

beschreven samenstelling van de voorraad naar type, eigendomsvorm en bouwjaar hangt nauw samen 

met de geschiktheid. 

Geschiktheid meergezinswoningen 

De classificatie van meergezinswoningen wordt als eerste gepresenteerd. Het gaat hierbij om de indeling 

naar sterren, zoals eerder in paragraaf 3.1 besproken. Van de in totaal 65.000 meergezinswoningen in de 

19 deelnemende SRE-gemeenten zijn er 38.000 toegankelijk voor huishoudens met een lichte beperking 

(oftewel: nultreden). Het aantal woonobjecten dat geschikt is voor huishoudens met een zware of zeer 

zware beperking (2 sterren of meer; rollator- of rolstoeltoegankelijk) bedraagt ongeveer 13.000. De meeste 

geschikte woonobjecten staan in de twee grote gemeenten Eindhoven en Helmond (22.500 objecten). Dit 

is logisch, gegeven de omvang van de woningvoorraad in die twee steden. Bekeken vanuit het aandeel 
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geschikte woningen scoren de middelgrote gemeente het best: driekwart van de meergezinswoningen is 

daar geschikt, tegen 50% in grote steden en 65% in kleine gemeenten.  

 

Figuur 17: Samenstelling voorraad meergezinswoningen SRE, naar sterrenclassificatie Piramidemodel. 

 

 

De verschillen worden verklaard door de aanwezigheid van oudere, middelhoge appartementencomplexen 

in de grote steden. Deze woningen zijn niet toegankelijk omdat er geen lift aanwezig is. In de 

onderstaande foto’s is een aantal voorbeelden gegeven van deze complexen die regelmatig in het 

woonobjectenbestand voorkomen. 

 

Figuur 18: Enkele voorbeelden van niet-toegankelijke appartementencomplexen in Zuidoost-Brabant. 
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Geschiktheid eengezinswoningen 

De geschiktheid van eengezinswoningen wordt in de Piramidemodel-classificatie afgemeten in 

zogenaamde dakjes. Dakjes zijn daarbij het equivalent van sterren bij meergezinswoningen, met het 

verschil dat de woning doorgaans niet nultreden is. Echter, door plaatsing van een traplift kunnen de 

primaire vertrekken (woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer) zonder traplopen bereikt worden. 

Voorwaarde voor een woning met 1 of meer dakjes is wel dat slaapkamer en toilet op dezelfde verdieping 

aanwezig moeten zijn en dat de woningentree zonder traptrede(n) of hoge drempels te bereiken is.  

 

Aan de definitie van een (1 of meer) dakjeswoning voldoen in de 19 deelnemende SRE-gemeenten naar 

schatting 202.000 woningen
9
. Dat is bijna 90% van de totale voorraad eengezinswoningen. Een klein 

gedeelte van de voorraad voldoet dus niet aan de hierboven gestelde voorwaarden. Voor huishoudens 

met (zeer) zware mobiliteitsbeperkingen is – na plaatsing van een traplift – maar 5% van de voorraad 

eengezinswoningen geschikt te maken. In de periode waarin de eengezinswoningen gebouwd werden 

golden andere regels ten aanzien van de dimensionering van woningen (zoals breedte van deuropeningen 

en gangen). Ook zijn niet alle eengezinswoningen zodanig ruim bemeten dat bijvoorbeeld een 

rolstoelgebruiker in de badkamer kan manoeuvreren.  

 

Tussen gemeenten zijn de verschillen in de classificatie naar dakjes voor eengezinswoningen minder groot 

dan bij meergezinswoningen. In alle typen gemeenten zijn woningen met een dakje veruit in de 

meerderheid.  

Bij de kleine gemeenten is het aandeel geschikte woningen (minimaal 1 dakje) iets groter. Dit hangt samen 

met de bovengemiddelde aanwezigheid van bungalows en (half-)vrijstaande woningen aldaar.  

 

Figuur 19: Samenstelling voorraad eengezinswoningen SRE, naar dakjesclassificatie Piramidemodel. 

 

 

 

9
 Bungalowwoningen worden beschouwd als eengezinswoningen. Bungalows en semibungalows worden volgens de systematiek van het Piramidemodel 

geclassificeerd aan de hand van dakjes, ondanks dat ze functioneel gelijkvloers zijn.  
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Geschiktheid naar eigendomsvorm 

In Nederland, en ook in Zuidoost-Brabant, bedienen de huur- en koopsector twee verschillende groepen. 

De huursector bedient vooral huishoudens met een krappere beurs en wordt gedomineerd door 

corporaties. Huishoudens met meer financiële armslag kunnen een hypotheek afsluiten en daarmee een 

koopwoning financieren, mede gestimuleerd door de hypotheekrenteaftrek. Deze scheiding komt tevens 

naar voren in de samenstelling van de voorraad: huurwoningen zijn vaker meergezinswoningen en kleiner 

in omvang. Deze samenhang zien we ook terug in de geschiktheid van de voorraad naar eigendomsvorm. 

Veel van de bevindingen die eerder bij het onderscheid naar woningtype naar voren kwamen, gelden ook 

hier.  

 

In Figuur 20 geeft het percentage huurwoningen van de woonobjecten met minimaal 1 en minimaal 2 

sterren c.q. dakjes voor respectievelijk meer- een eengezinswoningen. De eerder geschetste relatie tussen 

eigendomsvorm en woningtype komt ook in deze figuur terug: het percentage huur onder woonobjecten 

met minimaal 1 ster ligt voor de gehele regio op 75%. Voor eengezinswoningen met ten minste 1 dakje is 

dat aandeel aanzienlijk lager, namelijk 30%. Onder woonobjecten met minimaal 2 sterren of dakjes, is het 

percentage huurwoningen hoger, zeker bij eengezinswoningen. Hierin komt het bezit van corporaties naar 

voren. Sociale verhuurders hebben in veel gemeenten een belangrijke bijdrage geleverd aan het bedienen 

van huishoudens met beperkingen. Verder is zichtbaar dat het percentage huurwoningen kleiner is 

naarmate de gemeente in omvang afneemt.  

 

Figuur 20: Percentage huur van geschikte woonobjecten met minimaal 1 ster/dakje en minimaal 2 
sterren/dakjes, SRE. 
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3.5 Geschiktheid per gemeente 

In de voorgaande paragrafen zijn overzichten gegeven voor heel Zuidoost-Brabant en per 

gemeentegrootteklasse. Daar kwamen al enkele verschillen uit naar voren. Tussen gemeenten verschilt de 

classificatie van de voorraad eveneens, zoals blijkt uit Figuur 23. In deze figuur is het percentage 

geschikte woningen van de voorraad weergegeven, met onderscheid naar woonobjecten die geschikt zijn 

voor huishoudens met een lichte beperking (1 ster of dakje) of met een (zeer) zware beperking (2 of meer 

sterren/dakjes). Worden de twee grote gemeenten Eindhoven en Helmond vergeleken, dan komt naar 

voren dat het aandeel geschikte woningen in Helmond aanzienlijk groter is. Het betreft hier vooral 

geschikte eengezinswoningen (dakjeswoningen). Van de middelgrote gemeenten heeft Veldhoven het 

laagste percentage geschikte woonobjecten. Echter, deze gemeente scoort weer hoog op objecten met 2 

of meer sterren; woningen die geschikt zijn voor huishoudens met een (zeer) zware beperking. Van de 

kleinere gemeenten hebben Someren en Waalre het laagste aandeel geschikte voorraad. Nuenen c.a. valt 

op door het hoge aandeel eengezinswoningen met 2 of meer dakjes (8% van de totale voorraad).  

 

Figuur 21: Samenstelling voorraad SRE per gemeente, naar classificatie Piramidemodel. 

 

 

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de geschiktheid van de woningvoorraad voor de 19 

deelnemende SRE-gemeenten. Deze aanbodinventarisatie is tot stand gekomen door een combinatie van 

registratiegegevens van gemeenten en corporaties, veldwerk en een statistische bewerking van deze 

bronnen. Het resultaat geeft per gemeente inzicht in de verschillen tussen gemeenten. Deze verschillen 

hangen nauw samen met kenmerken van de voorraad als type, bouwjaar en eigendomsvorm. Het 

percentage huurwoningen onder woonobjecten met minimaal 2 sterren en dakjes ligt respectievelijk rond 

de 80% en 60%, wat hoger is dan het percentage over de totale voorraad (75% en 31%). Dit komt vooral 

door het bezit van corporaties.  
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In het volgende hoofdstuk wordt het aanbod voor de regio als geheel en per gemeente afgezet tegen de 

huidige en toekomstige vraag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie uit hoofdstukken 2 en 3.  
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4 Confrontatie van vraag en aanbod 

4.1 Inleiding: vraag versus aanbod aangepast wonen 

In dit hoofdstuk wordt de vraag naar geschikt wonen afgezet tegen het aanbod. Hierbij wordt gekeken naar 

de vraag anno nu (2014) en in de toekomst (2025), zoals eerder gepresenteerd in hoofdstuk 2. Voor het 

aanbod is gebruik gemaakt van de voorraad geschikte woningen anno 2014 (hoofdstuk 3). Eventuele 

geplande uitbreidingen van de voorraad door nieuwbouw of voorgenomen aanpassingen van de 

bestaande voorraad zijn hierbij niet meegenomen. Wel is aan het eind van dit hoofdstuk in beeld gebracht 

in hoeverre het opplussen van woningen (toegankelijker maken van woningen zonder grote ingrepen) en 

het inzetten van zorgvastgoed kan bijdragen aan het oplossen van eventuele knelpunten. 

 

De confrontatie van vraag en aanbod geeft inzicht in de mogelijke tekorten van geschikte woningen, nu en 

in de toekomst. Door beide componenten tegen elkaar af te zetten wordt een indicatie gegeven van waar 

voldoende geschikte woonobjecten staan en waar mogelijk ingegrepen moet worden. In de rapportage en 

bijlagen is de confrontatie uitgewerkt op drie schaalniveaus: de regio Zuidoost-Brabant, per gemeente en 

per wijk. Voor de twee SRE-gemeenten die geen WOZ-informatie hebben aangeleverd (Valkenswaard en 

Laarbeek), konden geen analyses gemaakt worden. Deze zijn daarom in dit hoofdstuk buiten beschouwing 

gelaten. 

 

Met de beschikbare gegevens kan geen inzicht gegeven worden of huishoudens met beperkingen ook 

daadwerkelijk in passende woonobjecten wonen. Zelfs op landelijk niveau is hier geen indicatieve 

informatie over beschikbaar. De uitgevoerde vraag-aanbodconfrontaties brengen enkel in beeld in 

hoeverre het (totale) aanbod aansluit op de (totale) vraag. Of huishoudens ook daadwerkelijk in voor hen 

geschikte woningen wonen, is daarmee niet gezegd. Dit is een kwestie van afstemming; bijvoorbeeld door 

middel van toewijzen van (corporatie-)woningen, het aanpassen van woningen van huishoudens met een 

beperking en het uitbreiden en vervolgens bestemmen van de voorraad geschikte woningen. 

Mogelijke woonsituaties 

Het confronteren van vraag en aanbod kan op verschillende manieren gedaan worden. Om dit uit te 

kunnen leggen, is van belang om de diverse combinaties van vraag en aanbod te bespreken. In 

onderstaande figuur is schematisch de woonsituatie van huishoudens met en zonder beperkingen 

afgebeeld naar de mate van geschiktheid van de woning waarin ze wonen. Uit verschillende bronnen 

(waaronder het Woon Onderzoek Nederland van BZK/CBS) is bekend dat alle combinaties van beperking 

en geschiktheid voorkomen. Er zijn huishoudens zonder beperking die in een niet-geschikte woning wonen 

en huishoudens met een beperking die aangepast wonen. Dit kan beschouwd worden als ‘passend’ 

wonen; in het schema is dit gemarkeerd met blauwe vlakken. Daartegenover staan huishoudens met een 

beperking die in een woning wonen die niet (voldoende) aangepast is (grijze vlakken) en huishoudens 

zonder beperking die wel in een geschikte woning wonen (oranje vlakken). Voor de eerstgenoemde, grijze 
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combinaties geldt dat deze huishoudens blijkbaar een manier gevonden hebben – al dan niet met behulp 

van zorghulp of aanpassingen aan de woning – om toch zelfstandig in de woning te kunnen wonen. De 

‘grijze’ situaties komen in de praktijk minder vaak voor dan de ‘oranje’, zeker bij huishoudens met 

zwaardere beperkingen. De tweede, oranje combinatie is veel gebruikelijker. Dit is niet onlogisch, omdat 

een groot deel van de ‘normale’ woningvoorraad het predicaat geschikt heeft. Een deel van de oranje 

combinaties betreft ouderen die nog geen last hebben van mobiliteitsbeperkingen, maar hier al wel op 

(willen) voorsorteren.  

 
Figuur 22: Schema woonsituaties naar geschiktheid woningen en beperkingen huishoudens, volgens 
classificatie Piramidemodel. 

 

Twee confrontaties 

Voor deze studie zijn twee confrontaties uitgevoerd. De eerste is gericht is op de totale behoefte aan 

geschikte woonobjecten, afkomstig van huishoudens met én zonder beperkingen. In deze confrontatie 

wordt zodoende ook rekening gehouden met de behoefte van huishoudens die voorsorteren op een 

(mogelijk) aanstaande (minimaal 1 ster of dakje).  

De tweede analyse zet het aantal huishoudens met een (zeer) zware beperking (mobiliteitsklasse B en C) 

af tegen de beschikbare voorraad van woonobjecten met minimaal 2 sterren of dakjes. Hierbij worden ook 

de huishoudens meegenomen die (nog) niet om een aangepaste woning vragen. Dit is gedaan vanuit de 

veronderstelling dat situaties waarin huishoudens met (zeer) zware mobiliteitsbeperkingen in een 

onvoldoende geschikte woning wonen, op termijn onwenselijk zijn. 

In de onderstaande figuur zijn in het eerder weergegeven schema van mogelijke woonsituaties de twee 

uitgevoerde confrontaties van vraag en aanbod aangegeven.  

 

Geen A B C

Niet
'reguliere' 

bewoners

* / ^
aangepast 

wonen

** / ^^
aangepast 
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*** / ^^^
aangepast 
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Figuur 23: Duiding uitgevoerde confrontatieanalyses, aan de hand van schema woonsituaties geschiktheid 
woningen en beperkingen huishoudens, volgens classificatie Piramidemodel. 

  

 

 
Wel of niet meenemen van dakjeswoningen 

In de analyses is ervoor gekozen om het aanbod van meer- en eengezinswoningen samen te nemen. Dit 

is gedaan om een aantal redenen. Ten eerste wordt het plaatsen van een traplift – het enige onderscheid 

tussen een meergezinswoning met een ster en een eengezinswoning met een dakje – gezien als een 

geringe ingreep die redelijk voordelig is in vergelijking met nieuwbouw van een toegankelijke, gelijkvloerse 

woning. Daarnaast komt het tegemoet aan de wens van veel huishoudens (en het Rijk) om huishoudens 

zo lang mogelijk in de huidige, eigen woning te laten wonen. 

 

Een nadeel van het samenvoegen van sterren- en dakjeswoningen, is dat er een enigszins vertekend 

beeld ontstaat. Dit zou de indruk kunnen wekken dat het aanbod ruim voldoende is. Om hier rekening mee 

te houden wordt bij de bespreking van de confrontatieanalyses regelmatig de nuance gemaakt dat 

dakjeswoningen eengezinswoningen betreffen die pas na het plaatsen van een traplift toegankelijk zijn.  

 

N.B.: Om ook een beeld te schetsen van de vraag-aanbod verhoudingen zonder eengezinswoningen, is in 

bijlage 4 op wijkniveau de informatie uit de twee confrontatieanalyses uitgesplitst naar een- en 

meergezinswoningen. Daarnaast zijn in bijlage 4 de uitkomsten van een analyse opgenomen waarbij als 

aanbod alleen sterrenwoningen en gelijkvloerse dakjeswoningen, (semi-)bungalows meegenomen zijn. 

 

Presentatie uitkomsten confrontatie-analyses 

De confrontatie-analyses zijn op verschillende manieren gepresenteerd. In de hierna volgende paragrafen 

van het hoofdrapport zijn de analyses uitgewerkt in figuren en kaartbeelden op SRE-niveau en per 

gemeente. In de bijlagen staan de uitkomsten van de analyses op wijkniveau, zowel in tabel- als 

kaartvorm.  
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** / ^^

*** / ^^^

: Confrontatie 1: Behoefte geschikt wonen (minimaal 1 ster / dakje)

: Confrontatie 2: Vraag (zeer) zware beperkingen (minimaal 2 sterren / dakjes)

Vraag: Beperking huishouden

Aanbod:

Geschiktheid 
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4.2 Vraag versus aanbod op niveau Zuidoost-Brabant  

Confrontatie geschikte woningvoorraad (1 ster of dakje) 

Op dit moment willen 83.500 huishoudens in een geschikte woning wonen. Zoals eerder in hoofdstuk 2 

toegelicht is, is deze behoefte afkomstig van drie groepen huishoudens:  

(1) huishoudens die in een geschikte woning wonen en niet willen verhuizen,  

(2) huishoudens die niet in een geschikte woning wonen en daarnaartoe willen verhuizen en  

(3) huishoudens die in een geschikte woning wonen en naar een niet-geschikte woning willen verhuizen.  

De laatste groep wordt in mindering gebracht. Het aanbod geschikte woonobjecten in Zuidoost-Brabant 

telt anno 2014 zo’n 240.600 woonobjecten, waarvan 38.100 meergezinswoningen en 202.600 

eengezinswoningen die met behulp van een traplift toegankelijk te maken zijn. Gegeven deze vergelijking 

zijn er voldoende geschikte woningen om aan de vraag te voldoen.  

Ook naar de toekomst toe is het aanbod toereikend. De behoefte aan geschikte woningen zal tot 2025 

door vergrijzing en extramuralisering van wonen met zorg immers naar verwachting met circa 14.000 

toenemen, waarmee de totale behoefte oploopt tot bijna 97.300 woningen.  

 

Figuur 24: Confrontatie vraag en aanbod geschikte woningen, SRE totaal. 

 

 

Confrontatie vraag (zeer) zware beperkingen 

De grootste uitdaging is het huisvesten van huishoudens met een zware (mobiliteitsklasse B) en zeer 

zware (mobiliteitsklasse C) beperking in zelfstandige woonobjecten. Deze groep heeft niet alleen 

woningen nodig met strenge toegankelijkheidscriteria, maar naar verwachting zal deze groep door 

vergrijzing en extramuralisering van de lichtere zorgzwaartepakketten de komende jaren ook relatief het 

snelst groeien.  

 

Uit de confrontatie van vraag en aanbod blijkt dat in Zuidoost-Brabant een behoorlijke spanning is op het 

terrein van huisvesting van (zeer) zware beperkingen. Op dit moment ligt het aantal huishoudens waarvan 

een of meerdere personen een (zeer) zware beperking heeft, rond de 21.500 huishoudens. Dit aantal zal 

oplopen tot bijna 26.500 in 2025. De woningvoorraad telt 24.500 geschikte woonobjecten. Dit aantal is 

inclusief gelijkvloers te maken eengezinswoningen.  
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Voor nu is het aantal geschikte woonobjecten dus toereikend, maar in 2025 zou er voor de 19 

deelnemende SRE-gemeenten een tekort kunnen ontstaan van ongeveer 2.000 geschikte woonobjecten. 

Hierbij is enkel gekeken naar de omvang van de vraag en het aanbod. Er is geen rekening gehouden met 

de vraag of huishoudens met (zeer) zware beperkingen ook daadwerkelijk wonen in een voor hen 

geschikte woningen. Dit vormt, samen met het berekende tekort, een extra uitdaging voor gemeenten, 

corporaties en zorginstellingen. 

 

Figuur 25: Confrontatie vraag en aanbod woningen geschikt voor bewoners met een (zeer) zware beperking, 
SRE totaal. 

 

 

Spanningsindicatoren 

De verhouding tussen vraag en aanbod uit bovenstaande confrontaties kan ook uitgedrukt worden in een 

zogenaamde spanningsindicator. Hiervoor wordt de vraag voor een bepaald gebied gedeeld op het 

aanbod. Is de indicator kleiner dan 1, dan is het aanbod voldoende. Is de verhouding groter dan 1 dan is 

er sprake van een (dreigend) tekort. In de onderstaande figuur zijn de spanningsindicatoren voor beide 

confrontaties afgebeeld. Zoals eerder aangegeven loopt de spanning voor geschikte woningen iets op, 

maar blijft de indicator ruim onder 1. Voor de behoefte aan woonobjecten geschikt voor huishoudens met 

zwaardere beperkingen, is de indicator nu nog (net) kleiner dan 1. Echter, zonder uitbreiding van het 

aanbod zal de spanning oplopen tot een waarde groter dan 1.  
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Figuur 26: Spanningsindicatoren vraag en aanbod confrontaties, SRE totaal. 

 

4.3 Vraag versus aanbod per gemeente 

De vorige paragraaf presenteerde de uitkomsten van de vraag-aanbod analyses op regionaal niveau. In 

deze paragraaf zijn beide confrontaties uitgevoerd per gemeente. De uitkomsten zijn op drie manieren 

gepresenteerd. Eerst wordt in een figuur de spanningsindicator voor 2014 en 2025 afgebeeld. Daarnaast 

worden de uitkomsten ook in kaartvorm getoond. Hierbij is de spanningsindicator voor de verwachte 

situatie 2025 gebruikt en ingedeeld in 5 klassen, alsmede de omvang van de achterliggende vraag en 

aanbod in aantallen huishoudens en woonobjecten. Als derde presentatievorm is de ontwikkeling van 

vraag, aanbod en tekort in tabelvorm gegeven. Het tekort is daarbij in absolute aantallen gegeven en als 

percentage van de totale voorraad per gemeente; het relatieve tekort. Dit laatste cijfer geeft een indruk van 

de opgave waarvoor een gemeente staat, onafhankelijk van de omvang van de gemeente. 

 

In de bijlagen van dit rapport is zijn de uitkomsten van de vraag-aanbod-analyses per wijk opgenomen. 

Hierbij is gebruik gemaakt van tabellen en kaarten.  

Confrontatie geschikte woningvoorraad (1 ster of dakje) 

De regionale confrontatieanalyse maakte al duidelijk dat het aanbod van woningen geschikt voor mensen 

met een lichte mobiliteitsbeperking ruim voldoende was om nu en in de toekomst in de vraag te voorzien. 

De gemeentelijke uitkomsten wijken hier weinig van af. Gemeenten die anno 2014 (enigszins) lager scoren 

dan het regionale gemiddelde, zijn Eindhoven, Deurne en Gemert-Bakel. Volgens de prognose van de 

vraag zullen deze gemeenten ook in 2025 boven het regionale gemiddelde uitkomen en voegt Someren 

zich bij dit drietal. De toename van de spanning voor Someren is het gevolg van een bovengemiddelde 

groei van de vraag naar geschikte woningen, die voornamelijk een gevolg is van de vergrijzing in die 

gemeente.  
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Figuur 27: Spanningsindicator geschikte woningvoorraad (minimaal 1 ster of dakje), per gemeente. 

 

 
 
Figuur 28: Spanningsindicator en ontwikkeling van de behoefte en het aanbod in aantallen geschikte woningen 
(minimaal 1 ster of dakje), per SRE-gemeente.  
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Tabel 4: Behoefte, aanbod en tekort van geschikte woningvoorraad (minimaal 1 ster of dakje) 

  

Behoefte geschikte 

woningen 

(minimaal 1 */^) 

Aanbod geschikte 

woningen 

Aanbod 2014  

min vraag 

(negatief = tekort) 

Aanbod 2014  

min vraag 

(% totale voorraad) 

  2014 2025 2014 2014 2025 2014 2025 

Asten 1.970 2.420 5.710 3.740 3.290 59% 52% 

Bergeijk 2.160 2.590 6.550 4.390 3.960 61% 55% 

Best 2.920 3.740 10.030 7.120 6.290 61% 54% 

Bladel 2.220 2.650 7.310 5.090 4.660 64% 59% 

Cranendonck 2.560 3.000 7.630 5.080 4.630 61% 55% 

Deurne 3.830 4.540 10.310 6.480 5.770 54% 48% 

Eersel 2.380 2.820 6.900 4.520 4.070 61% 55% 

Eindhoven 27.970 31.000 72.230 44.260 41.220 44% 41% 

Geldrop-Mierlo 4.780 5.530 14.550 9.770 9.010 58% 53% 

Gemert-Bakel 3.560 4.270 9.650 6.090 5.380 54% 48% 

Heeze-Leende 1.900 2.250 5.550 3.650 3.300 61% 56% 

Helmond 9.580 11.300 31.760 22.180 20.460 57% 53% 

Nuenen c.a. 2.860 3.540 8.960 6.100 5.410 63% 56% 

Oirschot 2.040 2.460 5.900 3.860 3.430 58% 52% 

Reusel-De Mierden 1.380 1.710 4.330 2.950 2.620 65% 58% 

Someren 2.180 2.680 6.180 4.000 3.500 55% 48% 

Son en Breugel 1.960 2.340 6.070 4.110 3.730 61% 56% 

Veldhoven 5.080 5.960 14.850 9.770 8.890 52% 47% 

Waalre 2.170 2.530 6.190 4.020 3.670 56% 51% 

SRE  

(19 gemeenten) 83.450 97.350 240.650 157.150 143.300 53% 49% 

 

 

Confrontatie vraag (zeer) zware beperkingen 

De situatie rondom woningen die geschikt zijn voor huishoudens met een zware of zeer zware beperking 

(categorie B en C volgens de classificatie van het Piramidemodel) is in vergelijking met de confrontatie 

voor geschikt wonen (minimaal 1 ster of dakje) veel kritieker. Niet alleen is het huidige aanbod van 

geschikte woonruimte voor huishoudens met een (zeer) zware beperking bescheiden; door vergrijzing van 

de bevolking groeit deze groep huishoudens het snelst. Bij de bespreking van de regionale uitkomsten 

kwam al naar voren dat voor Zuidoost-Brabant als geheel het aanbod op dit moment (2014) net voldoende 

is om het aantal huishoudens met een (zeer) zware beperking te huisvesten. Echter, naar de toekomst toe 

(2025) ontstaat er een tekort aan woningen waarin bewoners die aangewezen zijn op een scootmobiel, 

rollator of rolstoel zelfstandig kunnen wonen.  

 

In de onderstaande figuren en de tabel zijn wederom de uitkomsten van de confrontatie per gemeente 

gegeven. De analyses laten aanzienlijke verschillen tussen gemeenten zien. Helmond en Nuenen c.a. 

hebben een beduidend lagere spanning dan Zuidoost-Brabant als totaal, zowel nu als in de verwachte 
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situatie van 2025. Voor beide gemeenten geldt dat daar het aanbod relatief ruim is. Gemeenten die in 

2014 een fors tekort hebben zijn Gemert-Bakel, Deurne, Cranendonck en Heeze-Leende. De situatie in 

Geldrop-Mierlo is met een spanningsindicator van rond de 1 minder kritiek maar wel urgent. 

 

De vergelijking van aanbod (in de voorraad) en het aantal huishoudens met (zeer) zware beperkingen laat 

zien dat in een aantal gemeenten nu al het tekort aan geschikte woningen aanzienlijk is. Dit impliceert dat 

in die gemeenten huishoudens met een (zeer) zware beperking wonen in woningen die volgens de 

gehanteerde systemantiek niet geschikt zijn. Zoals bij de uitleg over de uitgevoerde confrontaties in 

paragraaf 4.1 is toegelicht, hebben huishoudens in deze situatie een manier gevonden om in de woning te 

wonen, bijvoorbeeld door hulp van een andere persoon (partner, mantelzorg, verpleging). Ook komt het 

voor dat men de woning heeft aangepast, bijvoorbeeld door het aanbouwen van slaap- en badkamer op 

de begane grond van een eengezinswoning, of door het verbreden van doorgangen. Deze individuele 

aanpassingen kunnen met de gehanteerde aanbodinventarisatie van het Piramidemodel niet kwantitatief 

in kaart gebracht worden. Uit het uitgevoerde veldwerk kwam wel naar voren dat ongeveer 15% van de 

bezochte eengezinswoningen op een dergelijke manier toegankelijk gemaakt is
1
. De huishoudens met 

(zeer) zware beperkingen zullen deels in deze aangepaste woningen wonen. 

 

In 2025 hebben vrijwel alle gemeenten een spanningsindicator groter dan 1, wat duidt op een tekort aan 

geschikte woningen. Enige uitzondering daarop is Helmond. Naast de eerder genoemde gemeenten met 

een hoge spanning in 2014, wordt de situatie ook voor Asten, Oirschot, Son en Breugel en Eersel kritieker. 

De verwachte indicatoren voor 2025 komen daar uit rond de 1,25. In deze kleinere gemeenten slaat de 

vergrijzing bovengemiddeld hard neer en neemt de doelgroep toe met gemiddeld 35% tot 40%. 

Gecombineerd met een beperkt aantal geschikte woningen, loopt de spanning daar meer op dan in andere 

gemeenten.  

De gemeente Eindhoven neemt een opmerkelijke positie in. In 2014 scoort deze gemeente nog lager dan 

de regio als geheel, maar in 2025 zal de indicator beter uitkomen. Dit komt doordat de vergrijzing in 

Eindhoven minder ingrijpend is dan in andere, meer landelijke gemeenten.  

In termen van te leveren inspanningen staan Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende en Cranendonck voor 

de grootste opgave. In deze gemeenten loopt het tekort aan geschikte woonruimte op tot circa 4% à 5% 

van de huidige, totale voorraad. 

 

 

1
 Zie ook ‘Aanpassingen aan woningen’ uit paragraaf 3.2. 
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Figuur 29: Spanningsindicator woningen geschikt voor bewoners met zwaardere beperkingen (minimaal 2 
sterren of dakjes). 

 

 

Figuur 30: Spanningsindicator en ontwikkeling van de vraag en het aanbod in aantallen woningen geschikt 
voor bewoners met zwaardere beperkingen (minimaal 2 sterren of dakjes), per gemeente. 
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Tabel 5: Behoefte, aanbod en tekort van woningvoorraad geschikt voor bewoners met (zeer) zware beperkingen 
(minimaal 2 sterren of dakjes) 

 

  

Behoefte geschikte 

woningen 

(minimaal 2 * / ^)) 

Aanbod 

geschikte 

woningen 

Aanbod 2014 

min vraag 

(negatief = tekort) 

Aanbod 2014 

min vraag 

(% totale voorraad) 

  2014 2025 2014 2014 2025 2014 2025 

Asten 480 670 520 50 -150 1% -2% 

Bergeijk 480 630 550 80 -70 1% -1% 

Best 740 1.020 950 210 -70 2% -1% 

Bladel 510 690 670 160 -20 2% 0% 

Cranendonck 580 760 420 -160 -340 -2% -4% 

Deurne 980 1.290 670 -310 -620 -3% -5% 

Eersel 500 680 560 60 -120 1% -2% 

Eindhoven 7.570 8.450 8.040 470 -420 0% 0% 

Geldrop-Mierlo 1.270 1.560 1.220 -50 -340 0% -2% 

Gemert-Bakel 840 1.120 570 -280 -550 -2% -5% 

Heeze-Leende 470 630 370 -100 -260 -2% -4% 

Helmond 2.620 3.160 4.540 1.920 1.380 5% 4% 

Nuenen c.a. 700 1.020 1.050 360 30 4% 0% 

Oirschot 470 620 480 10 -130 0% -2% 

Reusel-De Mierden 310 440 370 60 -70 1% -2% 

Someren 560 770 670 110 -100 1% -1% 

Son en Breugel 540 730 590 50 -140 1% -2% 

Veldhoven 1.330 1.700 1.680 350 -20 2% 0% 

Waalre 530 680 620 90 -50 1% -1% 

SRE  

(19 gemeenten) 21.480 26.620 24.540 3.060 -2.070 1% -1% 

 

 

4.4 Mogelijkheden om aanbod te vergroten 

Opplussen van woningen 

Het aanbod van toegankelijke woonobjecten is mede gebaseerd op inspecties in drie voorbeeldgemeenten 

(zie paragraaf 3.2). Aan de hand van het veldwerk is aanvullende informatie verkregen over de afmetingen 

van de woningen en daarmee over de toegankelijkheid voor huishoudens die aangewezen zijn op een 

rollator en rolstoel. Op basis van deze dimensionering is vervolgens gekeken of de betreffende woning met 

relatief kleine ingrepen naar een hogere toegankelijkheidsklasse gebracht kan worden. Het gaat bij dit 

zogenaamde ‘opplussen’ voornamelijk om het verwijderen van drempels bij de voordeur of de toegang van 

de badkamer, en het wegnemen van te steile hellingen. De mogelijkheden tot opplussen zijn aangegeven 

in de tabel met de woningeisen in bijlage 2, achterin dit rapport. 
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Het opplussen is zeer gebonden aan de kenmerken van individuele woningen. Deze informatie kan 

daarom niet zonder meer overgezet worden op de totale voorraad. Wel is het mogelijk om voor de gehele 

regio een indicatie te geven van de mogelijkheden die er binnen de huidige voorraad zijn. Uit het veldwerk 

blijkt dat door middel van kleine ingrepen de voorraad meergezinswoningen met 1 of meer sterren vergroot 

kan worden met 10% tot 15%. Op dezelfde wijze is bepaald dat het aanbod woningen met minimaal 2 

sterren vergroot kan worden met 10% tot 20%. 

 

Voor eengezinswoningen zijn er meer mogelijkheden tot opplussen. Door het weghalen van drempels bij 

en in de woning, kan het aanbod van 2- en 3-dakjes woningen met ongeveer een factor drie vergroot 

worden. Dit komt neer op een toename van 25.000 woonobjecten die toegankelijk te maken zijn voor 

huishoudens met een (zeer) zware beperking ten opzichte van het huidige aantal van circa 11.000. Hierbij 

gaat het voornamelijk over het opplussen van panden met 1 dakje naar 2 dakjes, waardoor ze geschikt 

zijn voor rollatorgebruikers.  

 

De hierboven beschreven potentie om woonobjecten op te plussen biedt niet direct een oplossing voor 

tekorten in de voorraad. Immers, het huishouden met een beperking moet daarvoor daadwerkelijk in een 

opplusbare woning wonen. Wel geeft het een beeld van de mogelijkheden die binnen de bestaande 

voorraad aanwezig zijn.  

Zorgvastgoed en extramuralisering 

Sinds 2014 is het extramuraliseringsbeleid van wonen met zorg van kracht. Dit beleid schrijft voor dat een 

deel van de personen met gezondheidsproblemen die voorheen een indicatie kregen voor een intramurale 

woonplek, nu zelfstandig moet blijven wonen
2
. De details van dit beleid staan beschreven in het inleidende 

hoofdstuk van dit rapport. 

 

Als gevolg van het extramuraliseringsbeleid zou er een overschot aan intramurale plekken kunnen 

ontstaan. Dit overschot aan doorgaans toegankelijke wooneenheden zou vooral een uitkomst kunnen 

bieden in gemeenten waar een tekort is of ontstaat aan geschikte woningen. Gezien hun karakter zouden 

deze woonplekken een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de tekorten aan woonruimte 

toegankelijk voor huishoudens met een (zeer) zware beperking.  

Overigens is het onzeker in hoeverre ‘overbodige’ intramurale woonplekken verhuurd kunnen worden als 

zelfstandige wooneenheden voor huishoudens met een mobiliteitsbeperking. Dit hangt onder meer af van: 

(1) de geschiktheid van de eenheden; (2) de omvang van de eenheid en daarmee de te vragen huur; en 

(3) de ligging. De beschikbare informatie over de intramurale plekken is ontoereikend om gerichte 

uitspraken te kunnen doen over de inzetbaarheid van (overbodig) zorgvastgoed.  

 

Indien er sprake is van een surplus aan wooneenheden, dan zal dit zich op korte termijn manifesteren. Op 

langere termijn zal door de vergrijzing de behoefte aan intramurale plekken vanuit huishoudens met een 

hogere zorgzwaarte-indicatie toenemen. Het verloop van de behoefte aan intramurale woonplekken voor 

heel Zuidoost-Brabant staat afgebeeld in figuur 31. Deze raming is afkomstig van het ABF Fortuna-model, 
 

2
 In dit onderzoek wordt aangesloten bij de actuele, demografische raming van de Provincie Noord-Brabant (gepubliceerd in oktober 2014). In deze raming is 

uitgegaan van een extramuralisering van personen met zorgzwaartepakket (ZZP) 1 tot en met 3, en een kwart van de groep ZZP 4.  
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dat direct aansluit op de voor het onderzoek gebruikte behoefteberekening aan zelfstandig wonen van het 

Piramidemodel.  

 

De blauwe vlakken in de figuur hebben betrekking op de totale vraag naar intramurale woonplekken, 

variërend van lichtblauw (ZZP 1-4) tot en met donkerblauw voor de zwaardere vormen (ZZP 9-10). Uit het 

verloop van de blauwe vlakken kan opgemaakt worden dat er de komende jaren, vanaf 2014, inderdaad 

minder behoefte is aan intramurale plekken. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het 

extramuraliseringsbeleid. Echter, vanaf circa 2019 zal door de vergrijzing de behoefte weer op hetzelfde 

niveau zijn als voordat het beleid van kracht werd (2013). Het overschot is dus maar tijdelijk van aard en 

redelijk beperkt. Hiermee wijkt de ontwikkeling in Zuidoost-Brabant behoorlijk af van de Nederlandse 

situatie. Landelijk zal naar verwachting pas rond 2027 het overschot ingelopen zijn. Ook de omvang van 

het overschot in relatie tot de behoefte in 2013 is nationaal gezien aanzienlijk groter. Het verschil tussen 

de landelijke situatie wordt mede veroorzaakt door een bovengemiddelde aanwezigheid in Zuidoost-

Brabant van kleine kernen met een sterk vergrijzende bevolking en een betrekkelijk kleine voorraad 

intramurale woonplekken. 

 

Figuur 31: Ontwikkeling behoefte intramurale woonplekken naar zorgzwaarte, inclusief effecten 
extramuraliseringsbeleid, SRE. 
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Het vrijkomend zorgvastgoed per gemeente staat in de onderstaande tabel. De cijfers laten aanzienlijke 

verschillen per gemeente zien. Veel middelgrote en kleine gemeenten zullen (ruim) voor 2020 het 

overschot dat ontstaat door extramuralisering ingelopen hebben. Uitzonderingen zijn Cranendonck, 

Waalre en Oirschot. De aantallen zijn echter zeer klein. In de grote gemeenten, en dan vooral Eindhoven, 

is het overschot wel substantieel. Hier zou op korte en middellange termijn een bijdrage verwacht kunnen 

worden aan het oplossen van het tekort van toegankelijke woningen voor huishoudens met een (zeer) 

zware beperking. Echter, in Eindhoven zal omstreeks 2030 (ook) het overschot ingelopen zijn door de 

behoefte aan intramurale woonplekken van personen met ZZP4 en hoger.  

 

Tabel 6: Aanbod en overschot intramurale woonplekken met zorg, 2014 - 2030, per SRE-gemeente. 

 

 

4.5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn twee vraag-aanbodconfrontaties uitgewerkt. Een voor de totale vraag naar 

toegankelijke nultredenwoningen. En een voor het zelfstandig huisvesten van huishoudens met een 

dusdanig zware beperking dat ze toegewezen zijn op het gebruik van scootmobiel, rollator of rolstoel.  

 

Uit de confrontatie ‘geschikt wonen’ volgt dat in alle gemeenten, nu en in de toekomst, in potentie 

voldoende geschikte woonobjecten zijn. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat bij het aanbod 

ook de eengezinswoningen zijn meegeteld die – tegen relatief geringe kosten met een traplift – nultreden 

te maken zijn. Om de voorraad daadwerkelijk te laten aansluiten bij de behoefte zal vooral in kleinere 

gemeenten, waar het aandeel eengezinswoningen hoger is, de voorraad aangepast moeten worden. Ter 

vergelijking is ook een minimale variant uitgevoerd van de confrontatieanalyse, waarbij alleen gelijkvloerse 

meergezinswoningen en bungalows zijn meegenomen in het aanbod. De uitkomsten hiervan zijn in bijlage 

4 gepresenteerd.  

 

De confrontatie voor woonobjecten geschikt voor huishoudens met een (zeer) zware beperking laat 

alarmerende tekorten in het aanbod zien. Op regionaal niveau zijn er anno 2014 net voldoende geschikte 

Aanbod

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Groot Eindhoven 2160 95 115 170 185 170 160 90 -20

Helmond 640 15 10 20 25 10 5 -40 -115

Middelgroot Best 180 0 0 0 -5 -10 -15 -55 -100

Deurne 255 0 -5 -5 -10 -20 -30 -90 -145

Geldrop-Mierlo 330 5 5 5 0 -5 -10 -45 -95

Gemert-Bakel 225 5 0 5 5 -5 -10 -40 -75

Veldhoven 330 0 -5 -5 -15 -25 -40 -95 -150

Klein Asten 140 5 5 10 5 0 0 -30 -65

Bergeijk 135 5 0 0 -5 -10 -15 -40 -75

Bladel 150 0 0 0 -5 -10 -15 -45 -75

Cranendonck 165 5 10 15 15 15 10 -20 -55

Eersel 155 5 0 0 0 -10 -15 -50 -80

Heeze-Leende 140 0 0 0 -5 -10 -20 -50 -75

Nuenen c.a. 165 0 -5 -10 -15 -25 -30 -80 -135

Oirschot 155 5 5 10 10 5 5 -10 -35

Reusel-De Mierden 90 0 -5 -5 -5 -10 -15 -35 -50

Someren 165 0 0 0 0 -5 -15 -45 -75

Son en Breugel 145 -5 -10 -10 -15 -25 -35 -70 -90

Waalre 160 5 10 10 10 10 5 -15 -35

 SRE 6390 165 130 210 185 20 -115 -870 -1760

Surplus t.o.v. 2014



Vraag en aanbod wonen met zorg  61 

woningen; in 2025 zal er naar verwachting een tekort van circa 2.000 woonobjecten ontstaan op 26.500 

huishoudens met (zeer) zware beperkingen. In bepaalde gemeenten, vooral die bestaan uit kleinere, 

landelijke kernen, is het relatieve tekort groter. Dit is voornamelijk gevolg van de vergrijzing, die deze 

gemeenten harder raakt, en de samenstelling van de woningvoorraad.  

Opvangen tekorten binnen bestaand vastgoed 

Eventuele tekorten zouden binnen bestaand vastgoed opgevangen kunnen worden. Hierbij is gekeken 

naar het zogenaamde opplussen van woningen en de inzet van zorgvastgoed dat door het 

extramuraliseringsbeleid beschikbaar komt. Van dit laatste kan alleen in de gemeente Eindhoven een 

substantiële bijdrage verwacht worden. In de andere gemeenten zal binnen enkele jaren het surplus aan 

intramurale zorgwoonplekken opgevuld worden door mensen met een zorgzwaartepakket 4 of hoger.  

Het opplussen biedt meer perspectieven. Het gaat hier om het geschikt maken van de voorraad door 

middel van kleine aanpassingen, zoals het weghalen van drempels bij de voordeur of in de woning. Vooral 

het aanbod eengezinswoningen met 2 of meer dakjes is hiermee fors uit te breiden.  

 

Overigens blijkt uit het veldwerk in de drie voorbeeldgemeenten dat een behoorlijk deel van de 

eengezinswoningen (ongeveer 15% van de bezochte objecten) al nultreden gemaakt is. In deze woningen 

is bijvoorbeeld een traplift geplaatst, is er een aanbouw op de benedenverdieping gemaakt of zijn 

drempels verwijderd of zelfs muren doorgebroken.  

Aanbevelingen  

Hieronder is puntsgewijs een aantal aanbevelingen opgenomen om het aanbod aan te laten sluiten bij de 

huidige en toekomstige vraag naar woonruimte voor huishoudens met mobiliteitsbeperkingen. Deze 

variëren van het aanpassen en doelmatig inzetten van de bestaande voorraad tot nieuwbouw van 

geschikte woningen.  

 

■ In de uitgevoerde confrontatieanalyses zijn de totale vraag naar en het aanbod van toegankelijke 

woonobjecten met elkaar vergeleken. Zoals op meerdere plekken in dit rapport toegelicht is, wordt op 

deze manier voorbijgegaan aan de afstemming tussen vraag en aanbod, oftewel: wonen de 

huishoudens met beperkingen ook daadwerkelijk in de toegankelijke woningen? Met de beschikbare 

gegevens is het niet mogelijk om hier uitspraken over te doen. Om vraag en aanbod niet alleen in 

omvang op elkaar aan te laten sluiten, moeten bestaande en (eventuele) aan de voorraad toe te 

voegen woonobjecten afgestemd worden op de vraag. Voor de (sociale) huursector kunnen 

gemeenten hierover afspraken maken met corporaties over de toewijzing van geschikte 

huurwoningen.  

 

■ Over de verdeling van huishoudens met (en zonder) mobiliteitsbeperkingen over de geschikte en 

ongeschikte woningvoorraad is in Nederland vrijwel niets bekend. Zeker waar het voor rollator en 

rolstoel toegankelijke woningen betreft. Met extra onderzoek kan meer inzicht verkregen worden in de 

woonsituatie van huishoudens in relatie tot de geschiktheid voor mobiliteitsbeperkingen. Het door het 

SRE periodiek uitgezette, grootschalige woonbehoeftenonderzoek zou een geschikt middel kunnen 

zijn om hier meer over te weten te komen. 
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■ Bij het verzamelen van informatie over uitgevoerde aanpassingen aan woningen bleek dat veel 

gemeenten informatie hierover niet beschikbaar hadden. Uit het veldwerk kwam echter naar voren dat 

in de drie voorbeeldgemeenten een aanmerkelijk deel van (vooral) eengezinswoningen reeds 

aangepast was tot een nultredenwoning. Een advies aan gemeenten is om dergelijke aanpassingen 

en uitbreidingen op adresniveau vast te leggen zodat de uitbreiding van de toegankelijke voorraad 

gevolgd kan worden – ook bij particulieren (koopwoningen). Dit kan via de goedgekeurde Wmo-

aanvragen of verleende bouwvergunningen die voorzien in het aanbouwen van primaire vertrekken op 

de begane grond of andere, ingrijpende verbouwingen. 

 

■ Nieuwbouw dient bij voorkeur plaats te vinden op locaties binnen het bestaand gebouwd gebied 

(inbreidingslocaties), bij voorkeur nabij voorzieningen. Zorg er zoveel mogelijk voor dat nieuwe 

woningen volledig gelijkvloers en rollator- en rolstoelgeschikt zijn. Dit kunnen ook eengezinswoningen 

zijn met alle primaire vertrekken, waaronder minimaal één slaapkamer en (de mogelijkheid van) een 

natte cel, op de begane grond. Zulke woningen hoeven niet meteen bewoond te worden door de 

doelgroep: ze zijn ook geschikt voor gezinnen met kinderen (speelkamer) of voor huishoudens met 

een behoefte aan een werkkamer thuis. 

 

■ Houd bij stedenbouwkundige ontwikkeling en verkaveling al rekening met noodzaak van bredere 

beukmaten om een volledig gelijkvloers woonprogramma te kunnen realiseren. Daarnaast zouden 

zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen bij de bouw moeten voldoen aan de basiseisen voor 

rolstoelgeschiktheid, zoals opgenomen in Woonkeur (zie bijlage 2). Deze woningen zijn niet alleen 

geschikt voor ouderen en mensen met functiebeperking, maar ook voor andere woningzoekenden.  

 

■ Een aanmerkelijk deel van de nieuw te bouwen woningen zou in de huursector moeten worden 

gerealiseerd. Ondanks dat veel ‘nieuwe’ ouderen een eigen woning bezitten, wijzen onderzoeken als 

het WoON uit dat ook oudere huizenbezitters willen verhuizen naar een huurwoning, zeker vanaf 

pakweg 75 jaar. De huurwoningen hoeven niet per se tot de sociale sector te behoren. Oudere 

huishoudens met een eigen woning hebben namelijk doorgaans een behoorlijk vermogen in de 

woning opgebouwd. Hierdoor is – na verkoop van de woning - hun belastbare inkomen/vermogen te 

hoog om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.  

 

■ Gemeenten zouden het opplussen van woningen en het plaatsen van trapliften (nog meer) kunnen 

stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld via informatievoorziening over de mogelijkheden en beschikbare 

middelen bij de gemeente (bijvoorbeeld binnen het kader van de Wmo). Kleine aanpassingen zoals 

het wegnemen van drempels en het ophogen van toegangspaden, kunnen echter wel de noodzaak 

om te verhuizen naar een volledig gelijkvloerse woning beperken. Als bewoners beter op de hoogte 

zijn van de mogelijkheden om de huidige woning aan te passen – en tegen welke kosten – dan 

kunnen zij dit meenemen in hun overweging om te gaan verhuizen of (toch) te verbouwen. Rondom 

het plaatsen van trapliften heeft de gemeente Veldhoven een interessante constructie ingevoerd. De 

gemeente heeft een overeenkomst met de leverancier van trapliften. Afgesproken is dat bij verhuizing 

van de persoon die gebruikmaakte van de lift, die lift direct uit de woning wordt gehaald en in depot 

wordt bewaard om te herplaatsen in een andere woning. Op die manier worden trapliften maximaal 

hergebruikt, waardoor een scherper tarief mogelijk is voor het plaatsen ervan. 
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Bijlage 1: Filtering en initiële 
classificatie o.b.v. WOZ-objectcodes.  

Geen object voor permanente bewoning 

11   Berging losstaand 
1201   Geschakelde 2-onder-1-kapwoning repeterend 
recr. 
1211   Recreatiewoning vrijstaand repeterend 
1212   Semi-bungalow repeterend recreatief 
1213   Bungalow repeterend recreatief 
1214   Villa repeterend recreatief 
1221   2-onder-1-kapwoning repeterend recreatief 
1231   Tussenwoning repeterend recreatief 
1241   Hoekwoning repeterend recreatief 
1261   Eindwoning repeterend recreatief 
1271   Geschakelde recreatiewoning repeterend 
1273   Geschakelde bungalow recreatief 
1283   Appartement recreatief 
1286   Penthouse recreatief 
1291   Woonwagen repeterend recreatief 
1511   Recreatiewoning vrijstaand niet-repeterend 
1514   Villa niet-repeterend recreatief 
1521   2-onder-1-kapwoning niet-repeterend recreatief 
1525   Halfvrijstaande recreatiewoning 
1591   Woonwagen niet repeterend recreatief 
1592   Woonwagen- / stacaravanstandplaats recreatief 
1593   Woonboot recreatief 

1594   Ligplaats recreatief 
1595   Waterwoning recreatief 
1700   Garage 
1710   Collectieve parkeerplaats bij woningen 
1720   Parkeerplaats (dienstbaar aan wonen) 
1730   Berging 
1750   Parkeerplaats Geen woning 0 
2122   Café/bar/restaurant 
2336   Verpleegtehuis 
3111   Winkel 
3162   Praktijkruimte 
3171   Werkplaats/garage 
4100   Ongebouwd 
4111   Bouwterrein 
5100   Woning in aanbouw 
5200   Gemengd pand in aanbouw 
5300   Niet-woning zonder woning in aanbouw 
5400   Slooppand woning 
5900   Overige objecten in aanbouw 
9100   Sluimerend WOZ-object 
9342   HARVO woning (Ondergrond) 
9344   PARVO woning (Ondergrond) 
 

 

Nooit toegankelijk (0 sterren of dakjes) 

1179   Studentenstudio 
1191   Woonwagen repeterend 
1491   Woonwagen niet repeterend 
1492   Woonwagen- / stacaravanstandplaats 
1493   Woonboot 
1494   Ligplaats 
 

1495   Waterwoning 
1631   Tussenwoning repeterend studenten 
1681   Galerijflat flat(woning) studenten 
1683   Appartement flat(woning) studenten 
1685   Bovenwoning flat(woning) studenten 
1687   Benedenwoning flat(woning) studenten 
1689   Corridorflat (flatwoning) studenten 

 

Mogelijk toegankelijk (1 ster of dakje) 

1101   Geschakelde 2-onder-1-kapwoning repeterend 
1104   Split-level woning 
1106   Bijzondere architectonische woning 
1107   Hofjeswoning 
1108   Dijkwoning repeterend 
1111   Vrijstaande woning repeterend 
1114   Villa repeterend 
1115   Vrijstaande woonboerderij Vrijstaande woning 0 
1116   Herenhuis vrijstaand repeterend 
1117   Agrarische woning 
1118   Woonboerderij rieten kap 
1121   2-onder-1-kapwoning repeterend 
1125   2^1 kap woonboerderij 2^1-kapwoning 0 
1126   Herenhuis halfvrijstaand repeterend 
1127   2^1 kap kwadrantwoning 2^1-kapwoning 0 
1130   Tussenwoning repeterend Rijwoning 0 
1131   Tussenwoning repeterend 
1135   Rij woonboerderij Rijwoning 0 

1488   Bovenwoning etagewoning 
1500   Woning + bedrijf Overige woonvormen 0 
1501   Woning bij agrarisch object 
1502   Woning op terrein bedrijf 
1509   Woning bij bedrijf overig 
1515   Vrijstaande bedrijfswoning 
1526   Woning bedrijfswoning 2 onder 1 kap 
1531   Rij bedrijfswoning 
1541   Hoek bedrijfswoning Rijwoning 0 
1561   Eind bedrijfswoning Rijwoning 0 
1571   Geschakelde bedrijfswoning Rijwoning 0 
1583   Bedrijfs Appartement Appartement 0 1 
1588   Bedrijfs Bovenwoning Appartement 0 1 
1611   Vrijstaande praktijkwoning Vrijstaande woning 0 
1614   Vrijst. prakt. villa/landhuis Vrijstaande woning 0 
1615   Vrijst. prakt. woonboerderij 
1621   2^1 kap praktijkwoning 2^1-kapwoning 0 
1641   n.b. Rijwoning 0 
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1136   Herenhuis repeterend 
1137   Kwadrantwoning 
1138   Drive-in woning 
1139   Patiowoning 
1140   Drive-in hoekwoning Rijwoning 0 
1141   Hoekwoning repeterend 
1145   Hoek woonboerderij Rijwoning 0 
1146   Herenhuis hoek repeterend 
1147   Hoek kwadrant-woning Rijwoning 0 
1148   Drive-in hoekwoning  
1151   Tussenwoning Rijwoning 0 
1155   Tussen woonboerderij Rijwoning 0 
1156   Tussen herenhuis Rijwoning 0 
1161   Eindwoning repeterend 
1165   Eindwoning woonboerderij Rijwoning 0 
1166   Herenhuis eind repeterend 
1168   Drive-in eindwoning  
1171   Geschakelde woning repeterend 
1175   Geschakelde woonboerderij Rijwoning 0 
1180   Stadswoning 
1181   Flat 
1182   Maisonnette 
1183   Appartement 
1184   Portiekflat 
1185   Duplex-woning Appartement 0 1 
1186   Penthouse 
1188   Bovenwoning flat(woning) 
1189   Corridorflat 
1190   Dubbele benedenwoning Appartement 0 1 
1401   Geschakelde 2-onder-1-kapwoning niet-repeterend 
1402   Landgoed 
1403   Landhuis 
1405   Grachtenpand 
1408   Dijkwoning niet-repeterend 
1409   Molen 
1411   Vrijstaande woning niet-repeterend 
1414   Villa niet-repeterend 
1415   Woonboerderij 
1416   Herenhuis vrijstaand niet-repeterend 
1421   2-onder-1-kapwoning niet-repeterend 
1425   Halfvrijstaande woning 
1426   Herenhuis halfvrijstaand niet-repeterend 
1427   Woonboerderij halfvrijstaand 
1431   Tussenwoning niet-repeterend 
1436   Herenhuis niet-repeterend 
1441   Hoekwoning niet-repeterend 
1446   Herenhuis hoek niet-repeterend 
1454   Pastorie 
1461   Eindwoning niet-repeterend 
1466   Herenhuis eind niet-repeterend 
1471   Geschakelde woning niet-repeterend 
1483   Appartement niet-repeterend 
1485   Portiekwoning 
 

1661   Eind praktijkwoning Rijwoning 0 
1671   n.b. Rijwoning 0 
1688   Bovenwoning boven winkel 
1800   Specifieke woonobjecten Overige woonvormen 0 
1801   Bedrijfs- of dienstwoning 
1802   Praktijkwoning niet-repeterend 
1803   Praktijkwoning repeterend 
1804   Woning > 70% m. verkoopruimte repeterend 
1805   Woning > 70% m. verkoopruimte niet-repeterend 
1806   Woning > 70% m. overige ruimte repeterend 
1807   Woning > 70% m. overige ruimte niet-repeterend 
1808   Woning > 70% m. agrarisch obj. repeterend 
1809   Woning > 70% m. agrarisch obj. niet-repeterend 
1810   Specifieke woonobjecten 
1814   Trad. gebouwde woning op woonw.loc. 
1816   Woning met boomkwekerijbedrijf 
1817   Woning met bosbouwbedrijf 
1845   Won+intens.runderveehouderij 
1864   Woning met loonbedrijf 
1866   Woning met winkel 
1876   Woning met kantoor 
1878   Woning met (solitair) kantoor 
1881   Woning met praktijkruimte 
1882   Woning met werkplaats/garage 
1886   Woning met opslag/distrubutie 
1887   Souterrain 
1888   Bel-etage 
1899   Woning met ov.agrarisch bedryf 
1900   Overige woonobjecten Overige woonvormen 0 
1911   Woning met agrarisch 
2121   Woning+Cafetaria / snackbar 
2123   Woning+Bar / dancing 
2125   pension/logiesgebouw/kamerverhuur(incl whs) 
2146   Veehouderij Varkens 
2171   Woning + bedrijf Overige woonvormen 0 
2174   Productiebedrijf woongedeelte Overige 
woonvormen 0 
2175   Woning + bedrijf Overige woonvormen 0 
2211   Woning + bedrijf Overige woonvormen 0 
2218   Woning + tuincentrum Overige woonvormen 0 
2243   woning + melkveebedrijf Overige woonvormen 0 
2245   Woning + bedrijf Overige woonvormen 0 
2246   Veehouderij varkens 
2248   Woning + bedrijf Overige woonvormen 0 
2261   woning + stoeterij / manege / Overige woonvormen 
0  
2262   Woning+Viskwekerij 
2264   Woning + bedrijf Overige woonvormen 0 
2266   Woning+Boerderij 
2337   Gezinsvervangend tehuis 
2338   Verblijf voor verstandelijk gehandicapten 
2359   Overige bijzondere woonfuncties 
3357   Klooster 
3359   Overige bijzondere woonfunctie 
9102   Woning met agrarische bestemming Overige 
woonvormen 0 
9103   Woning met agrarische bestemming Overige 
woonvormen 0 
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Toegankelijk (minimaal 1 ster of dakje)  

1112   Semi-bungalow repeterend 
1113   Bungalow repeterend 
1119   Patiobungalow 
1122   2^1 kap semi-bungalow Bungalow 1 1 
1123   2^1 kap bungalow Bungalow 1 1 
1132   Rij semi-bungalow Bungalow 1 1 
1133   Rij bungalow Bungalow 1 1 
1142   Hoek semi-bungalow Bungalow 1 1 
1143   Hoek bungalow Bungalow 1 1 
1149   Hoek patiowoning Bungalow 1 1 
1152   Tussen semi-bungalow Bungalow 1 1 
1153   Tussen bungalow Bungalow 1 1 
1162   Eind semi-bungalow Bungalow 1 1 
1163   Eind bungalow Bungalow 1 1 
1172   Geschakelde semi-bungalow Bungalow 1 1 
1173   Geschakelde bungalow 
1187   Benedenwoning flat(woning) 
1311   Vrijstaande bejaardenwoning 
1312   Bejaardenflat aanleun Seniorenwoning 1 1 
1313   Woning/bejaarden/vrijstaand bungalow 
1321   2^1 kap bejrd. Vrijstaand Seniorenwoning 1 1 
1322   2^1 kap bejrd. semi-bungalow Seniorenwoning 1 1 
1323   woning bejaarden/aanleun 2 onder 1 kap 
1331   Tussenwoning repeterend doelgroep 
1332   woning bejaarden/aanleun rij semi-bungalow 
1333   Bejaardenhoekwoning aanleun Seniorenwoning 1 1 

1341   Hoek bejaardenwoning Seniorenwoning 1 1 
1342   woning bejaarden/aanleun hoek semi-bungalow 
1343   woning bejaarden/aanleun hoek bungalow 
1351   tussen bejaardenwoning 
1371   Geschakelde seniorenwoning Seniorenwoning 1 1 
1372   Gesch. bejrd. semi-bungalow 
1373   Gesch. bejrd. bungalow 
1381   Galerijflat flat(woning) doelgroep 
1382   Serviceflat 
1383   Appartement flat(woning) doelgroep 
1387   Benedenwoning flat(woning) doelgroep 
1388   Bovenwoning (flat)woning doelgroep 
1389   Corridorflat (flatwoning) doelgroep 
1412   Semi-bungalow niet-repeterend  
1413   Bungalow niet-repeterend 
1487   Benedenwoning etagewoning 
1510   Vrijst. bedr. Semi-bungalow 
1512   Semi-bungalow niet-repeterend recreatief 
1513   Bungalow niet-repeterend repeterend 
1522   2^1 kap bedr. semi-bungalow Bungalow 1 1 
1572   Gesch. bedr. semi-bungalow Bungalow 1 1 
1812   Vrijst. 2e semi-bungalow Bungalow 1 1 
1842   Hoek 2e semi-bungalow Bungalow 1 
2212   Woning + bedrijf Bungalow 0 1 
2242   Woning + bedrijf Bungalow 0 1 
2299   woning + agrarische niet-woning Bungalow 0 1 
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Bijlage 2: Eisen Woonkeur volgens 
systematiek Piramidemodel 
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Bijlage 3: Kaartbeelden op wijkniveau 
per gemeente 

In deze bijlage staan de voor de 19 deelnemende SRE-gemeenten de uitkomsten van de twee vraag-

aanbod confrontaties uit het hoofdrapport in kaartvorm afgebeeld op wijkniveau. De schaalverdeling van 

de staafbalken met de aantallen is per gemeente ingesteld. Vanwege de statistische betrouwbaarheid zijn 

wijken met minder dan 50 huishoudens (vraag) of woonobjecten (aanbod) niet afgebeeld. Veelal gaat het 

hier om wijken met zeer weinig woonobjecten, zoals industriegebieden of landelijk gebied.  

 

In bijlage 4 zijn de tabellen met de aantallen achter de wijkkaarten opgenomen. In deze tabellen staan ook 

de gemeentetotalen. Met deze totalen is het mogelijk om de uitkomsten voor de niet afgebeelde wijken af 

te leiden. 
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Wijk 01 Heusden

Wijk 00 Asten

Wijk 08

Wijk 02 Ommel

Wijk 09

Wijk 01 Heusden

Wijk 00 Asten

Wijk 08

Wijk 02 Ommel

Wijk 09

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

2.400

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

270

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Asten
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Wijk 00 Bergeijk

Wijk 02 Luyksgestel

Wijk 01 Weebosch

Wijk 03 Riethoven

Wijk 04 Westerhoven

Wijk 00 Bergeijk

Wijk 02 Luyksgestel

Wijk 01 Weebosch

Wijk 03 Riethoven

Wijk 04 Westerhoven

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

1.900

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

180

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Bergeijk
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Wijk 00 Best

Wijk 00 Best

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

5.000

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

510

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Best
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Wijk 00 Bladel

Wijk 02 Hapert

Wijk 03 Hoogeloon

Wijk 01 Netersel

Wijk 04 Casteren

Wijk 00 Bladel

Wijk 02 Hapert

Wijk 03 Hoogeloon

Wijk 01 Netersel

Wijk 04 Casteren

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

2.000

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

200

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Bladel
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Wijk 00 Budel

Wijk 03 Maarheeze

Wijk 02 Dorplein

Wijk 04 Soerendonk

Wijk 05 Gastel

Wijk 01 Schoot

Wijk 00 Budel

Wijk 03 Maarheeze

Wijk 02 Dorplein

Wijk 04 Soerendonk

Wijk 05 Gastel

Wijk 01 Schoot

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

1.700

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

170

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Cranendonck
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Wijk 00 Deurne

Wijk 02 Liessel

Wijk 04 Helenaveen

Wijk 01 Vlierden

Wijk 03 Neerkant

Wijk 00 Deurne

Wijk 02 Liessel

Wijk 04 Helenaveen

Wijk 01 Vlierden

Wijk 03 Neerkant

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

4.100

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

510

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Deurne
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Wijk 00 Eersel

Wijk 03 Vessem

Wijk 04 Wintelre

Wijk 05 Knegsel

Wijk 02 Steensel
Wijk 01 Duizel

Wijk 00 Eersel

Wijk 03 Vessem

Wijk 04 Wintelre

Wijk 05 Knegsel

Wijk 02 Steensel
Wijk 01 Duizel

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

2.000

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

200

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Eersel
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Wijk 16 Stadsdeel Strijp

Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord

Wijk 12 Stadsdeel StratumWijk 17 Stadsdeel Gestel

Wijk 13 Stadsdeel Tongelre

Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid

Wijk 11 Stadsdeel Centrum

Wijk 16 Stadsdeel Strijp

Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord

Wijk 12 Stadsdeel StratumWijk 17 Stadsdeel Gestel

Wijk 13 Stadsdeel Tongelre

Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid

Wijk 11 Stadsdeel Centrum

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

11.000

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

1.200

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Eindhoven
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Wijk 01 Mierlo

Wijk 00 Geldrop

Wijk 01 Mierlo

Wijk 00 Geldrop

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

5.600

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

580

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Geldrop-Mierlo
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Wijk 06 De Rips

Wijk 04 Bakel

Wijk 00 Gemert

Wijk 05 Milheeze

Wijk 03 Elsendorp

Wijk 02 De Mortel

Wijk 01 Handel

Wijk 06 De Rips

Wijk 04 Bakel

Wijk 00 Gemert

Wijk 05 Milheeze

Wijk 03 Elsendorp

Wijk 02 De Mortel

Wijk 01 Handel

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

2.700

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

320

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Gemert-Bakel
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Wijk 00 Heeze

Wijk 01 Leende

Wijk 03 Sterksel

Wijk 02 Leenderstrijp

Wijk 00 Heeze

Wijk 01 Leende

Wijk 03 Sterksel

Wijk 02 Leenderstrijp

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

1.800

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod toegankelijk (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

210

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod rollator+ (egz + mgz)

Heeze-Leende
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Wijk 17 Stiphout

Wijk 13 't Hout

Wijk 18 Rijpelberg

Wijk 29 Industriegebied Zuid

Wijk 19 Dierdonk

Wijk 21 Brandevoort
Wijk 14 Brouwhuis

Wijk 16 Warande

Wijk 10 Binnenstad

Wijk 12 Helmond-Noord

Wijk 11 Helmond-Oost

Wijk 15 Helmond-West

Wijk 17 Stiphout

Wijk 13 't Hout

Wijk 18 Rijpelberg

Wijk 29 Industriegebied Zuid

Wijk 19 Dierdonk

Wijk 21 Brandevoort
Wijk 14 Brouwhuis

Wijk 16 Warande

Wijk 10 Binnenstad

Wijk 12 Helmond-Noord

Wijk 11 Helmond-Oost

Wijk 15 Helmond-West

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

2.700

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

810

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Helmond
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Wijk 00 Nuenen

Wijk 01 Gerwen

Wijk 02 Nederwetten

Wijk 00 Nuenen

Wijk 01 Gerwen

Wijk 02 Nederwetten

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

3.900

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

490

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Nuenen ca
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Wijk 00 Oirschot

Wijk 03 Oostelbeers

Wijk 01 Spoordonk

Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers

Wijk 00 Oirschot

Wijk 03 Oostelbeers

Wijk 01 Spoordonk

Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

1.800

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

190

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Oirschot
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Wijk 00 Reusel

Wijk 02 Lage Mierde

Wijk 01 Hooge Mierde
Wijk 03 Hulsel

Wijk 00 Reusel

Wijk 02 Lage Mierde

Wijk 01 Hooge Mierde
Wijk 03 Hulsel

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

1.500

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

150

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Reusel de Mierden
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Wijk 01 Lierop

Wijk 00 Someren

Wijk 02 Someren-Eind

Wijk 03 Somerense Heide

Wijk 09

Wijk 01 Lierop

Wijk 00 Someren

Wijk 02 Someren-Eind

Wijk 03 Somerense Heide

Wijk 09

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

2.000

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

270

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Someren



r2014-0037BB 88 

Wijk 00 Son

Wijk 01 Breugel

Wijk 00 Son

Wijk 01 Breugel

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

2.000

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

270

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Son en Breugel



Vraag en aanbod wonen met zorg  89 

Wijk 02 Oerle

Wijk 00 Veldhoven

Wijk 01 Noordelijk Woongebied

Wijk 02 Oerle

Wijk 00 Veldhoven

Wijk 01 Noordelijk Woongebied

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

4.500

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

620

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Veldhoven
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Wijk 00 Waalre

Wijk 00 Waalre

Geschikte woningen
(minimaal 1 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

3.100

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz+mgz)

Zwaardere beperkingen
(minimaal 2 * / ^)

Verhouding vraag/aanbod

0,00 - 0,50

0,51 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,50+

Omvang behoefte en aanbod

340

Vraag 2014

Vraag 2025

Aanbod (egz + mgz)

Waalre
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Bijlage 4: Tabellen vraag, aanbod en 
confrontatie per wijk 

 

In de hierna volgende tabellen staat de achterliggende informatie over de vraag(ontwikkeling) en het 

aanbod per wijk en gemeente. Tevens is het resultaat van een tweetal extra confrontatieanalyses 

opgenomen. Deze confrontaties zijn identiek aan degene die gepresenteerd zijn in het hoofdrapport, maar 

met een verschillend aanbod. Hier is namelijk niet uitgegaan van het totale aanbod aan sterren- en 

dakjeswoningen (meer- en eengezinswoningen), maar alleen van geschikte meergezinswoningen en 

bungalowwoningen welke beide (per definitie) al nultreden zijn.  

Deze variant kan als een minimale variant beschouwd worden, omdat hij geen rekening houdt met 

mogelijkheden die er zijn om eengezinswoningen relatief eenvoudig - bijvoorbeeld via een traplift – 

toegankelijk te maken. De confrontatieanalyse geeft zodoende een onderschatting van het aanbod 

toegankelijke woningen. Immers, uit het veldwerk kwam naar voren dat een aanmerkelijk deel (ca. 15% 

van de opgenomen woningen) van de voorraad eengezinswoningen al gelijkvloers (nultreden) is gemaakt 

via een of meerdere aanpassingen. 

 

De volgende tabellen zijn achtereenvolgens in deze bijlage opgenomen: 

■ Tabel 1: Ontwikkeling van de behoefte aan geschikt wonen en het aantal huishoudens met een (zeer) 

zware beperking, 2014 en 2025.  

■ Tabel 2: Het aanbod geschikte woningen met minimaal 1 ster of dakje, minimaal 2 sterren of dakjes en 

het gecombineerde aanbod van meergezinswoningen en bungalows (naar 1 en 2 sterren of dakjes). 

Dit laatste wordt gebruikt bij de uitvoering van de extra confrontatieanalyse.  

■ Tabel 3: De uitkomsten van de vraag-aanbod confrontatie voor geschikte woningen (minimaal 1 ster of 

dakje), zoals in het hoofdrapport beschreven. 

■ Tabel 4: De uitkomsten van de vraag-aanbod confrontatie voor geschikte woningen (minimaal 2 

sterren of dakjes), zoals in het hoofdrapport beschreven. 

■ Tabel 5: De uitkomsten van de extra vraag-aanbod confrontatie voor geschikte woningen (minimaal 1 

ster of dakje), met als aanbod enkel meergezinswoningen en bungalows. 

■ Tabel 6: De uitkomsten van de extra vraag-aanbod confrontatie voor geschikte woningen (minimaal 2 

sterren of dakjes), met als aanbod enkel meergezinswoningen en bungalows. 

 

N.B.: Bij het tonen van de uitkomsten zijn dezelfde criteria voor de ondergrens gehanteerd als voor de 

kaartbeelden op wijkniveau; zie ook toelichtende tekst begin van bijlage 3. 

 

De in te tabellen opgenomen gegevens op wijkniveau zijn identiek aan de in het hoofdrapport 

gepresenteerde uitkomsten. Echter, om de omvangrijke informatie overzichtelijk per pagina te kunnen 

afbeelden, zijn de ontwikkeling van de vraag, het aanbod en de confrontatie tussen beide (gemeten in het 

absolute verschil en spanningsindicatoren) in afzonderlijke tabellen gepresenteerd. Ter illustratie van de 
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opbouw van de tabellen, zijn hieronder voor de wijk Liessel in de gemeente Deurne de gegevens achter 

de (extra) vraag-aanbod analyse voor geschikte woningen met als aanbod enkel meergezinswoningen en 

bungalows gegeven. Hierbij zijn tevens de verwijzingen naar de tabel en kolom binnen de tabel 

opgenomen. 

 

Voorbeeldberekening Wijk 02 Liessel, gemeente Deurne 
 

Vraag: Behoefte geschikte woningen   

2014: 360 Tabel 1 Kolom 6 

2025: 400 Tabel 1 Kolom 7 

    

Aanbod: aantal geschikte meergezinswoningen en bungalows, minimaal rollatorgeschikt  

(minimaal 2 sterren of dakjes) 

2014: 100 Tabel 2 Kolom 8 

    

Aanbod ten opzichte van de vraag, absolute aantallen   

2014: -260 Tabel 5 Kolom 4 

2025: -300 Tabel 5 Kolom 6 

Aanbod ten opzichte van de vraag, spanningsindicator (vraag / aanbod)   

2014: 3,60 Tabel 5 Kolom 5 

2025: 4,02 Tabel 5 Kolom 7 

 
 
N.B.: Omdat het schattingen betreft, zijn de in de tabellen gepresenteerde cijfers afgerond op tientallen. 
Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat optellingen niet uitkomen op het gepresenteerde gemeentetotaal.  
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Tabel 1: Ontwikkeling van de behoefte aan geschikt wonen en het aantal huishoudens 

met een (zeer) zware beperking, 2014 en 2025 

 

  

Gemeente Wijkcode Wijknaam 2014 2025 2014 2025

Asten 74300 Wijk 00 Asten 1.560                    1.900                    400                       550                       

74301 Wijk 01 Heusden 280                       350                       50                          80                          

74302 Wijk 02 Ommel 110                       140                       - -

74308 Wijk 08 - - - -

74309 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente 1.970                   2.410                   470                       670                       

Bergeijk 172400 Wijk 00 Bergeijk 1.190                    1.390                    280                       350                       

172401 Wijk 01 Weebosch 80                         100                       - -

172402 Wijk 02 Luyksgestel 330                       390                       70                          90                          

172403 Wijk 03 Riethoven 320                       400                       60                          90                          

172404 Wijk 04 Westerhoven 260                       320                       50                          70                          

Totaal gemeente 2.160                   2.590                   480                       630                       

Best 75300 Wijk 00 Best 2.920                    3.740                    740                       1.020                    

Totaal gemeente 2.920                   3.740                   740                       1.020                   

Bladel 172800 Wijk 00 Bladel 1.140                    1.350                    270                       360                       

172801 Wijk 01 Netersel 110                       130                       - -

172802 Wijk 02 Hapert 580                       690                       130                       180                       

172803 Wijk 03 Hoogeloon 280                       330                       50                          80                          

172804 Wijk 04 Casteren 120                       150                       - -

Totaal gemeente 2.220                   2.650                   500                       690                       

Cranendonck 170600 Wijk 00 Budel 1.120                    1.280                    280                       340                       

170601 Wijk 01 Schoot 320                       390                       70                          100                       

170602 Wijk 02 Dorplein 210                       250                       - 60                          

170603 Wijk 03 Maarheeze 610                       680                       140                       170                       

170604 Wijk 04 Soerendonk 210                       290                       - 60                          

170605 Wijk 05 Gastel 90                         110                       - -

Totaal gemeente 2.550                   3.000                   580                       760                       

Deurne 76200 Wijk 00 Deurne 2.970                    3.520                    780                       1.020                    

76201 Wijk 01 Vlierden 150                       180                       - -

76202 Wijk 02 Liessel 360                       400                       100                       120                       

76203 Wijk 03 Neerkant 240                       300                       50                          80                          

76204 Wijk 04 Helenaveen 120                       140                       - -

Totaal gemeente 3.830                   4.540                   980                       1.290                   

Eersel 77000 Wijk 00 Eersel 1.340                    1.640                    290                       400                       

77001 Wijk 01 Duizel 200                       240                       - 60                          

77002 Wijk 02 Steensel 190                       220                       - 50                          

77003 Wijk 03 Vessem 280                       320                       60                          80                          

77004 Wijk 04 Wintelre 200                       220                       - 60                          

77005 Wijk 05 Knegsel 170                       190                       - -

Totaal gemeente 2.380                   2.830                   500                       680                       

Eindhoven 77211 Wijk 11 Stadsdeel Centrum 940                       1.250                    190                       220                       

77212 Wijk 12 Stadsdeel Stratum 4.020                    4.360                    1.130                    1.200                    

77213 Wijk 13 Stadsdeel Tongelre 2.730                    3.140                    700                       870                       

77214 Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid 5.710                    5.960                    1.550                    1.640                    

77215 Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord 7.780                    8.400                    2.210                    2.460                    

77216 Wijk 16 Stadsdeel Strijp 2.980                    3.890                    750                       930                       

77217 Wijk 17 Stadsdeel Gestel 3.800                    4.010                    1.040                    1.130                    

Totaal gemeente 27.970                 31.000                 7.570                   8.450                   

Geldrop-Mierlo 177100 Wijk 00 Geldrop 3.580                    4.070                    970                       1.150                    

177101 Wijk 01 Mierlo 1.200                    1.470                    310                       410                       

Totaal gemeente 4.780                   5.530                   1.270                   1.560                   

Gemert-Bakel 165200 Wijk 00 Gemert 1.870                    2.270                    480                       630                       

165201 Wijk 01 Handel 260                       310                       60                          80                          

165202 Wijk 02 De Mortel 170                       210                       - -

165203 Wijk 03 Elsendorp 130                       160                       - -

165204 Wijk 04 Bakel 760                       850                       170                       210                       

165205 Wijk 05 Milheeze 240                       290                       50                          70                          

165206 Wijk 06 De Rips 140                       180                       - -

Totaal gemeente 3.560                   4.270                   840                       1.120                   

Behoefte geschikte woningen Aantal hh's beperking B/C
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Gemeente Wijkcode Wijknaam 2014 2025 2014 2025

Heeze-Leende 165800 Wijk 00 Heeze 1.210                    1.440                    300                       410                       

165801 Wijk 01 Leende 470                       520                       120                       150                       

165802 Wijk 02 Leenderstrijp - 60                         - -

165803 Wijk 03 Sterksel 170                       230                       - 50                          

Totaal gemeente 1.900                   2.250                   480                       630                       

Helmond 79410 Wijk 10 Binnenstad 1.250                    1.130                    370                       330                       

79411 Wijk 11 Helmond-Oost 1.140                    1.180                    350                       380                       

79412 Wijk 12 Helmond-Noord 1.420                    1.530                    450                       520                       

79413 Wijk 13 't Hout 1.120                    1.280                    310                       370                       

79414 Wijk 14 Brouwhuis 810                       940                       220                       250                       

79415 Wijk 15 Helmond-West 550                       600                       140                       160                       

79416 Wijk 16 Warande 330                       450                       90                          130                       

79417 Wijk 17 Stiphout 610                       700                       150                       190                       

79418 Wijk 18 Rijpelberg 650                       830                       140                       200                       

79419 Wijk 19 Dierdonk 300                       420                       50                          80                          

79421 Wijk 21 Brandevoort 540                       1.100                    100                       210                       

79429 Wijk 29 Industriegebied Zuid - 50                         - -

Totaal gemeente 8.760                   10.220                 2.360                   2.840                   

Laarbeek 165900 Wijk 00 Beek en Donk 1.180                    1.450                    320                       430                       

165901 Wijk 01 Aarle-Rixtel 750                       860                       170                       220                       

165902 Wijk 02 Lieshout 570                       660                       120                       170                       

165903 Wijk 03 Mariahout 220                       290                       - 70                          

Totaal gemeente 2.730                   3.250                   650                       890                       

Nuenen c.a. 82000 Wijk 00 Nuenen 2.550                    3.140                    630                       900                       

82001 Wijk 01 Gerwen 230                       280                       50                          90                          

82002 Wijk 02 Nederwetten 90                         120                       - -

Totaal gemeente 2.860                   3.540                   700                       1.020                   

Oirschot 82300 Wijk 00 Oirschot 1.190                    1.460                    300                       390                       

82301 Wijk 01 Spoordonk 210                       230                       50                          70                          

82302 Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers 450                       520                       90                          110                       

82303 Wijk 03 Oostelbeers 190                       250                       - 60                          

Totaal gemeente 2.040                   2.460                   470                       620                       

Reusel-De Mierden 166700 Wijk 00 Reusel 870                       1.070                    210                       290                       

166701 Wijk 01 Hooge Mierde 210                       280                       - 60                          

166702 Wijk 02 Lage Mierde 220                       270                       - 60                          

166703 Wijk 03 Hulsel 80                         110                       - -

Totaal gemeente 1.380                   1.710                   310                       440                       

Someren 84700 Wijk 00 Someren 1.440                    1.630                    400                       510                       

84701 Wijk 01 Lierop 260                       370                       60                          90                          

84702 Wijk 02 Someren-Eind 340                       410                       80                          110                       

84703 Wijk 03 Somerense Heide 120                       140                       - -

84709 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente 2.160                   2.550                   560                       750                       

Son en Breugel 84800 Wijk 00 Son 1.490                    1.750                    410                       540                       

84801 Wijk 01 Breugel 470                       590                       120                       190                       

Totaal gemeente 1.960                   2.340                   540                       730                       

Valkenswaard 85800 Wijk 00 Valkenswaard 3.020                    3.360                    910                       1.100                    

85801 Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen 830                       1.120                    200                       310                       

85802 Wijk 02 Borkel en Schaft 140                       160                       - -

Totaal gemeente 3.980                   4.640                   1.130                   1.450                   

Veldhoven 86100 Wijk 00 Veldhoven 3.600                    4.000                    1.030                    1.250                    

86101 Wijk 01 Noordelijk Woongebied 1.150                    1.420                    250                       340                       

86102 Wijk 02 Oerle 330                       540                       60                          120                       

Totaal gemeente 5.080                   5.970                   1.330                   1.700                   

Waalre 86600 Wijk 00 Waalre 2.170                    2.530                    530                       680                       

Totaal gemeente 2.170                   2.530                   530                       680                       

Behoefte geschikte woningen Aantal hh's beperking B/C
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Tabel 2: Aanbod geschikte woningen 

N.B.: In onderstaande tabel is per kolom het aantal woningen gegeven dat minimaal voldoet aan het 

gestelde aantal sterren of dakjes. Het aantal meergezinswoningen met 1 ster (kolom 4) is dus inclusief de 

meergezinswoningen met 2 en meer sterren (kolom 5).  

 

  

Gemeente Wijkcode Wijknaam Min. * Min. ** Min. ^ Min. ^^ Min. */^ Min. **/^^

Asten 74300 Wijk 00 Asten 670                  190                  4.060              280                  790                  210                  

74301 Wijk 01 Heusden - - 680                  - - -

74302 Wijk 02 Ommel - - 260                  - - -

74308 Wijk 08 - - - - - -

74309 Wijk 09 - - - - - -

Totaal gemeente 670                 190                 5.030             330                 850                 210                 

Bergeijk 172400 Wijk 00 Bergeijk 290                  130                  3.420              210                  560                  160                  

172401 Wijk 01 Weebosch - - 220                  - - -

172402 Wijk 02 Luyksgestel - - 1.020              80                    110                  -

172403 Wijk 03 Riethoven - - 860                  50                    240                  -

172404 Wijk 04 Westerhoven - - 670                  - 70                    -

Totaal gemeente 360                 170                 6.190             390                 980                 240                 

Best 75300 Wijk 00 Best 1.650              620                  8.380              330                  1.800              680                  

Totaal gemeente 1.650             620                 8.380             330                 1.800             680                 

Bladel 172800 Wijk 00 Bladel 610                  210                  3.380              200                  1.710              290                  

172801 Wijk 01 Netersel - - 300                  - 110                  -

172802 Wijk 02 Hapert 180                  70                    1.720              90                    640                  100                  

172803 Wijk 03 Hoogeloon - - 730                  - 310                  -

172804 Wijk 04 Casteren - - 380                  - 70                    -

Totaal gemeente 800                 280                 6.520             380                 2.830             440                 

Cranendonck 170600 Wijk 00 Budel 220                  90                    3.140              130                  400                  110                  

170601 Wijk 01 Schoot - - 800                  - 110                  -

170602 Wijk 02 Dorplein - - 570                  - 70                    -

170603 Wijk 03 Maarheeze 110                  50                    1.900              50                    200                  60                    

170604 Wijk 04 Soerendonk - - 620                  - - -

170605 Wijk 05 Gastel - - 260                  - 70                    -

Totaal gemeente 360                 150                 7.270             270                 880                 190                 

Deurne 76200 Wijk 00 Deurne 950                  210                  7.180              330                  1.120              230                  

76201 Wijk 01 Vlierden - - 420                  - - -

76202 Wijk 02 Liessel 90                    70                    890                  - 100                  70                    

76203 Wijk 03 Neerkant - - 520                  - - -

76204 Wijk 04 Helenaveen - - 250                  - - -

Totaal gemeente 1.060             290                 9.250             380                 1.240             300                 

Eersel 77000 Wijk 00 Eersel 360                  130                  3.550              240                  1.690              270                  

77001 Wijk 01 Duizel - - 600                  - 200                  -

77002 Wijk 02 Steensel - - 520                  - 190                  -

77003 Wijk 03 Vessem - - 740                  - 420                  -

77004 Wijk 04 Wintelre - - 640                  - 320                  -

77005 Wijk 05 Knegsel - - 460                  - 150                  -

Totaal gemeente 400                 150                 6.500             410                 2.970             390                 

Eindhoven 77211 Wijk 11 Stadsdeel Centrum 1.830              580                  290                  - 1.830              580                  

77212 Wijk 12 Stadsdeel Stratum 1.930              770                  7.910              370                  2.150              830                  

77213 Wijk 13 Stadsdeel Tongelre 1.470              360                  5.470              210                  1.690              420                  

77214 Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid 3.560              1.370              7.450              320                  3.580              1.370              

77215 Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord 2.640              780                  20.100            540                  3.700              1.030              

77216 Wijk 16 Stadsdeel Strijp 3.280              1.230              8.130              690                  3.520              1.430              

77217 Wijk 17 Stadsdeel Gestel 2.030              770                  6.150              60                    2.180              780                  

Totaal gemeente 16.740           5.850             55.490           2.190             18.640           6.440             

Geldrop-Mierlo 177100 Wijk 00 Geldrop 2.150              510                  8.950              370                  2.510              630                  

177101 Wijk 01 Mierlo 280                  70                    3.160              270                  900                  180                  

Totaal gemeente 2.430             580                 12.120           640                 3.410             810                 

Gemert-Bakel 165200 Wijk 00 Gemert 850                  130                  4.530              280                  920                  160                  

165201 Wijk 01 Handel 60                    - 530                  - 70                    -

165202 Wijk 02 De Mortel - - 440                  - - -

165203 Wijk 03 Elsendorp - - 310                  - - -

165204 Wijk 04 Bakel 190                  - 1.600              - 230                  -

165205 Wijk 05 Milheeze - - 640                  - - -

165206 Wijk 06 De Rips 50                    - 370                  - 50                    -

Totaal gemeente 1.230             190                 8.420             380                 1.380             250                 

Mgz. + bungalowsMeergezinswoningen Eengezinswoningen
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Gemeente Wijkcode Wijknaam Min. * Min. ** Min. ^ Min. ^^ Min. */^ Min. **/^^

Heeze-Leende 165800 Wijk 00 Heeze 210                  80                    3.420              150                  450                  120                  

165801 Wijk 01 Leende 80                    - 1.300              80                    180                  -

165802 Wijk 02 Leenderstrijp - - 130                  - - -

165803 Wijk 03 Sterksel - - 390                  - 90                    -

Totaal gemeente 310                 110                 5.240             260                 730                 180                 

Helmond 79410 Wijk 10 Binnenstad 2.340              990                  3.130              630                  2.440              1.100              

79411 Wijk 11 Helmond-Oost 960                  390                  1.800              - 980                  390                  

79412 Wijk 12 Helmond-Noord 760                  290                  3.370              80                    770                  290                  

79413 Wijk 13 't Hout 220                  70                    3.760              200                  230                  70                    

79414 Wijk 14 Brouwhuis 300                  150                  3.360              - 370                  150                  

79415 Wijk 15 Helmond-West 560                  190                  1.110              120                  560                  190                  

79416 Wijk 16 Warande 60                    - 970                  70                    150                  -

79417 Wijk 17 Stiphout 120                  60                    1.850              90                    220                  70                    

79418 Wijk 18 Rijpelberg 150                  60                    2.790              350                  260                  90                    

79419 Wijk 19 Dierdonk - - 1.570              80                    - -

79421 Wijk 21 Brandevoort 440                  140                  2.050              510                  450                  160                  

79429 Wijk 29 Industriegebied Zuid - - 100                  - - -

Totaal gemeente 5.900             2.340             25.860           2.200             6.460             2.520             

Laarbeek 165900 Wijk 00 Beek en Donk

165901 Wijk 01 Aarle-Rixtel

165902 Wijk 02 Lieshout

165903 Wijk 03 Mariahout

Totaal gemeente

Nuenen c.a. 82000 Wijk 00 Nuenen 830                  270                  7.060              710                  1.070              310                  

82001 Wijk 01 Gerwen - - 720                  - 60                    -

82002 Wijk 02 Nederwetten - - 320                  - - -

Totaal gemeente 850                 290                 8.100             760                 1.150             340                 

Oirschot 82300 Wijk 00 Oirschot 400                  120                  3.200              220                  550                  150                  

82301 Wijk 01 Spoordonk - - 480                  - - -

82302 Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers - - 1.200              60                    150                  -

82303 Wijk 03 Oostelbeers - - 560                  - - -

Totaal gemeente 460                 150                 5.440             330                 780                 200                 

Reusel-De Mierden 166700 Wijk 00 Reusel 200                  110                  2.710              180                  1.280              230                  

166701 Wijk 01 Hooge Mierde - - 580                  - 320                  -

166702 Wijk 02 Lage Mierde - - 580                  - 230                  -

166703 Wijk 03 Hulsel - - 260                  - 130                  -

Totaal gemeente 210                 110                 4.130             250                 1.960             290                 

Someren 84700 Wijk 00 Someren 620                  300                  3.390              240                  700                  310                  

84701 Wijk 01 Lierop - - 680                  - - -

84702 Wijk 02 Someren-Eind - - 1.050              - - -

84703 Wijk 03 Somerense Heide - - - - - -

84709 Wijk 09 - - - - - -

Totaal gemeente 680                 320                 5.150             330                 770                 330                 

Son en Breugel 84800 Wijk 00 Son 470                  220                  3.750              300                  740                  240                  

84801 Wijk 01 Breugel - - 1.840              70                    - -

Totaal gemeente 480                 220                 5.590             370                 760                 240                 

Valkenswaard 85800 Wijk 00 Valkenswaard

85801 Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen

85802 Wijk 02 Borkel en Schaft

Totaal gemeente

Veldhoven 86100 Wijk 00 Veldhoven 2.230              850                  6.800              250                  2.510              950                  

86101 Wijk 01 Noordelijk Woongebied 580                  160                  4.300              330                  750                  210                  

86102 Wijk 02 Oerle - - 920                  90                    80                    -

Totaal gemeente 2.830             1.010             12.020           670                 3.350             1.180             

Waalre 86600 Wijk 00 Waalre 660                  180                  5.530              440                  1.290              260                  

Totaal gemeente 660                 180                 5.530             440                 1.290             260                 

Mgz. + bungalowsMeergezinswoningen Eengezinswoningen
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Tabel 3: De uitkomsten van de vraag-aanbod confrontatie geschikt wonen 

(minimaal * / ^), conform hoofdrapport  

 
  

Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Asten 74300 Wijk 00 Asten 3.170                            0,33                               2.830                            0,40                               

74301 Wijk 01 Heusden 400                                0,41                               330                                0,51                               

74302 Wijk 02 Ommel 140                                0,45                               120                                0,54                               

74308 Wijk 08 - - - -

74309 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente 3.740                            0,34                               3.290                            0,42                               

Bergeijk 172400 Wijk 00 Bergeijk 2.530                            0,32                               2.330                            0,37                               

172401 Wijk 01 Weebosch 140                                0,35                               120                                0,44                               

172402 Wijk 02 Luyksgestel 720                                0,31                               660                                0,37                               

172403 Wijk 03 Riethoven 560                                0,36                               470                                0,46                               

172404 Wijk 04 Westerhoven 440                                0,37                               380                                0,45                               

Totaal gemeente 4.390                           0,33                              3.960                           0,39                              

Best 75300 Wijk 00 Best 7.120                            0,29                               6.290                            0,37                               

Totaal gemeente 7.120                           0,29                              6.290                           0,37                              

Bladel 172800 Wijk 00 Bladel 2.850                            0,29                               2.640                            0,34                               

172801 Wijk 01 Netersel 200                                0,35                               170                                0,44                               

172802 Wijk 02 Hapert 1.320                            0,30                               1.210                            0,36                               

172803 Wijk 03 Hoogeloon 470                                0,37                               420                                0,44                               

172804 Wijk 04 Casteren 260                                0,32                               230                                0,40                               

Totaal gemeente 5.090                           0,30                              4.660                           0,36                              

Cranendonck 170600 Wijk 00 Budel 2.240                            0,33                               2.090                            0,38                               

170601 Wijk 01 Schoot 500                                0,39                               430                                0,47                               

170602 Wijk 02 Dorplein 360                                0,37                               320                                0,44                               

170603 Wijk 03 Maarheeze 1.400                            0,30                               1.320                            0,34                               

170604 Wijk 04 Soerendonk 410                                0,34                               330                                0,47                               

170605 Wijk 05 Gastel 170                                0,35                               150                                0,42                               

Totaal gemeente 5.080                           0,33                              4.630                           0,39                              

Deurne 76200 Wijk 00 Deurne 5.160                            0,37                               4.610                            0,43                               

76201 Wijk 01 Vlierden 260                                0,37                               230                                0,44                               

76202 Wijk 02 Liessel 630                                0,36                               580                                0,41                               

76203 Wijk 03 Neerkant 290                                0,45                               220                                0,58                               

76204 Wijk 04 Helenaveen 140                                0,46                               120                                0,54                               

Totaal gemeente 6.480                           0,37                              5.770                           0,44                              

Eersel 77000 Wijk 00 Eersel 2.570                            0,34                               2.280                            0,42                               

77001 Wijk 01 Duizel 400                                0,34                               360                                0,40                               

77002 Wijk 02 Steensel 340                                0,35                               310                                0,42                               

77003 Wijk 03 Vessem 480                                0,36                               440                                0,42                               

77004 Wijk 04 Wintelre 450                                0,31                               420                                0,34                               

77005 Wijk 05 Knegsel 290                                0,37                               260                                0,42                               

Totaal gemeente 4.520                           0,34                              4.070                           0,41                              

Eindhoven 77211 Wijk 11 Stadsdeel Centrum 1.170                            0,45                               860                                0,59                               

77212 Wijk 12 Stadsdeel Stratum 5.820                            0,41                               5.490                            0,44                               

77213 Wijk 13 Stadsdeel Tongelre 4.210                            0,39                               3.800                            0,45                               

77214 Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid 5.300                            0,52                               5.050                            0,54                               

77215 Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord 14.960                          0,34                               14.340                          0,37                               

77216 Wijk 16 Stadsdeel Strijp 8.430                            0,26                               7.520                            0,34                               

77217 Wijk 17 Stadsdeel Gestel 4.380                            0,46                               4.170                            0,49                               

Totaal gemeente 44.260                         0,39                              41.220                         0,43                              

Geldrop-Mierlo 177100 Wijk 00 Geldrop 7.530                            0,32                               7.040                            0,37                               

177101 Wijk 01 Mierlo 2.240                            0,35                               1.980                            0,43                               

Totaal gemeente 9.770                           0,33                              9.010                           0,38                              

Gemert-Bakel 165200 Wijk 00 Gemert 3.520                            0,35                               3.110                            0,42                               

165201 Wijk 01 Handel 330                                0,44                               290                                0,52                               

165202 Wijk 02 De Mortel 290                                0,37                               260                                0,45                               

165203 Wijk 03 Elsendorp 200                                0,39                               170                                0,48                               

165204 Wijk 04 Bakel 1.030                            0,42                               930                                0,48                               

165205 Wijk 05 Milheeze 450                                0,35                               390                                0,43                               

165206 Wijk 06 De Rips 280                                0,33                               240                                0,42                               

Totaal gemeente 6.090                           0,37                              5.380                           0,44                              

Geschikt (min. */^) 2014 Geschikt (min. */^) 2025
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Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Heeze-Leende 165800 Wijk 00 Heeze 2410 0,33 2190 0,40

165801 Wijk 01 Leende 920                                0,34 860                                0,38

165802 Wijk 02 Leenderstrijp - - - -

165803 Wijk 03 Sterksel 230                                0,43 180                                0,57

Totaal gemeente 3.640                           0,34 3.300                           0,41

Helmond 79410 Wijk 10 Binnenstad 4.220                            0,23 4.340                            0,21

79411 Wijk 11 Helmond-Oost 1.620                            0,41 1.580                            0,43

79412 Wijk 12 Helmond-Noord 2.720                            0,34 2.600                            0,37

79413 Wijk 13 't Hout 2.860                            0,28 2.700                            0,32

79414 Wijk 14 Brouwhuis 2.850                            0,22 2.720                            0,26

79415 Wijk 15 Helmond-West 1.120                            0,33 1.070                            0,36

79416 Wijk 16 Warande 700                                0,32 580                                0,44

79417 Wijk 17 Stiphout 1.360                            0,31 1.270                            0,36

79418 Wijk 18 Rijpelberg 2.290                            0,22 2.110                            0,28

79419 Wijk 19 Dierdonk 1.270                            0,19 1.140                            0,27

79421 Wijk 21 Brandevoort 1.950                            0,22 1.390                            0,44

79429 Wijk 29 Industriegebied Zuid - - - -

Totaal gemeente 23.000                         0,28 21.540                         0,32

Laarbeek 165900 Wijk 00 Beek en Donk

165901 Wijk 01 Aarle-Rixtel

165902 Wijk 02 Lieshout

165903 Wijk 03 Mariahout

Totaal gemeente

Nuenen c.a. 82000 Wijk 00 Nuenen 5.340                            0,32 4.750                            0,40

82001 Wijk 01 Gerwen 520                                0,30 460                                0,38

82002 Wijk 02 Nederwetten 240                                0,27 200                                0,38

Totaal gemeente 6.100                           0,32 5.410                           0,40

Oirschot 82300 Wijk 00 Oirschot 2.410                            0,33 2.130                            0,41

82301 Wijk 01 Spoordonk 290                                0,42 270                                0,46

82302 Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers 800                                0,36 720                                0,42

82303 Wijk 03 Oostelbeers 370                                0,34 310                                0,44

Totaal gemeente 3.860                           0,35 3.440                           0,42

Reusel-De Mierden 166700 Wijk 00 Reusel 2.040                            0,30 1.840                            0,37

166701 Wijk 01 Hooge Mierde 370                                0,36 300                                0,48

166702 Wijk 02 Lage Mierde 370                                0,37 330                                0,45

166703 Wijk 03 Hulsel 180                                0,32 150                                0,41

Totaal gemeente 2.950                           0,32 2.620                           0,40

Someren 84700 Wijk 00 Someren 2.580                            0,36 2.380                            0,41

84701 Wijk 01 Lierop 430                                0,38 320                                0,53

84702 Wijk 02 Someren-Eind 750                                0,31 690                                0,37

84703 Wijk 03 Somerense Heide - - - -

84709 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente 3.670                           0,37 3.270                           0,44

Son en Breugel 84800 Wijk 00 Son 2.730                            0,35 2.460                            0,42

84801 Wijk 01 Breugel 1.380                            0,25 1.270                            0,32

Totaal gemeente 4.110                           0,32 3.730                           0,39

Valkenswaard 85800 Wijk 00 Valkenswaard

85801 Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen

85802 Wijk 02 Borkel en Schaft

Totaal gemeente

Veldhoven 86100 Wijk 00 Veldhoven 5.420                            0,40 5.020                            0,44

86101 Wijk 01 Noordelijk Woongebied 3.730                            0,24 3.460                            0,29

86102 Wijk 02 Oerle 620                                0,35 400                                0,57

Totaal gemeente 9.770                           0,34 8.880                           0,40

Waalre 86600 Wijk 00 Waalre 4.020                            0,35 3.670                            0,41

Totaal gemeente 4.020                           0,35 3.670                           0,41

Geschikt (min. */^) 2014 Geschikt (min. */^) 2025
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Tabel 4: De uitkomsten van de vraag-aanbod confrontatie voor (zeer) zware beperkingen 

(minimaal ** / ^^), conform hoofdrapport  

 

Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Asten 74300 Wijk 00 Asten 80                                  0,84                               -70                                 1,15                               

74301 Wijk 01 Heusden - - - -

74302 Wijk 02 Ommel - - - -

74308 Wijk 08 - - - -

74309 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente 50                                  0,91                               -150                              1,28                               

Bergeijk 172400 Wijk 00 Bergeijk 60                                  0,82                               -10                                 1,04                               

172401 Wijk 01 Weebosch - - - -

172402 Wijk 02 Luyksgestel 20                                  0,83                               -                                 1,05                               

172403 Wijk 03 Riethoven -10                                 1,11                               -30                                 1,55                               

172404 Wijk 04 Westerhoven 10                                  0,82                               -10                                 1,16                               

Totaal gemeente 70                                 0,87                              -80                                1,14                              

Best 75300 Wijk 00 Best 210                                0,78                               -70                                 1,08                               

Totaal gemeente 210                               0,78                              -70                                1,08                              

Bladel 172800 Wijk 00 Bladel 130                                0,68                               40                                  0,90                               

172801 Wijk 01 Netersel - - - -

172802 Wijk 02 Hapert 30                                  0,80                               -20                                 1,09                               

172803 Wijk 03 Hoogeloon -                                 1,00                               -20                                 1,43                               

172804 Wijk 04 Casteren - - - -

Totaal gemeente 160                               0,76                              -20                                1,03                              

Cranendonck 170600 Wijk 00 Budel -60                                 1,25                               -120                              1,54                               

170601 Wijk 01 Schoot - - - -

170602 Wijk 02 Dorplein - - - -

170603 Wijk 03 Maarheeze -40                                 1,36                               -70                                 1,65                               

170604 Wijk 04 Soerendonk - - - -

170605 Wijk 05 Gastel - - - -

Totaal gemeente -160                             1,38                              -340                             1,81                              

Deurne 76200 Wijk 00 Deurne -240                              1,44                               -480                              1,89                               

76201 Wijk 01 Vlierden - - - -

76202 Wijk 02 Liessel -10                                 1,13                               -30                                 1,35                               

76203 Wijk 03 Neerkant - - - -

76204 Wijk 04 Helenaveen - - - -

Totaal gemeente -310                             1,47                              -620                             1,93                              

Eersel 77000 Wijk 00 Eersel 90                                  0,76                               -20                                 1,06                               

77001 Wijk 01 Duizel - - - -

77002 Wijk 02 Steensel - - - -

77003 Wijk 03 Vessem -                                 1,02                               -20                                 1,38                               

77004 Wijk 04 Wintelre - - - -

77005 Wijk 05 Knegsel - - - -

Totaal gemeente 60                                 0,89                              -120                             1,22                              

Eindhoven 77211 Wijk 11 Stadsdeel Centrum 410                                0,32                               370                                0,38                               

77212 Wijk 12 Stadsdeel Stratum 10                                  0,99                               -60                                 1,05                               

77213 Wijk 13 Stadsdeel Tongelre -130                              1,23                               -300                              1,53                               

77214 Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid 140                                0,92                               50                                  0,97                               

77215 Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord -900                              1,69                               -1.150                           1,88                               

77216 Wijk 16 Stadsdeel Strijp 1.170                            0,39                               980                                0,49                               

77217 Wijk 17 Stadsdeel Gestel -210                              1,26                               -310                              1,37                               

Totaal gemeente 470                               0,94                              -410                             1,05                              

Geldrop-Mierlo 177100 Wijk 00 Geldrop -80                                 1,09                               -270                              1,30                               

177101 Wijk 01 Mierlo 30                                  0,91                               -70                                 1,22                               

Totaal gemeente -50                                1,04                              -340                             1,28                              

Gemert-Bakel 165200 Wijk 00 Gemert -70                                 1,18                               -230                              1,55                               

165201 Wijk 01 Handel - - - -

165202 Wijk 02 De Mortel - - - -

165203 Wijk 03 Elsendorp - - - -

165204 Wijk 04 Bakel -90                                 2,20                               -140                              2,81                               

165205 Wijk 05 Milheeze - - - -

165206 Wijk 06 De Rips - - - -

Totaal gemeente -280                             1,49                              -550                             1,97                              

Zware bep. (min. **/^^) 2025Zware bep. (min. **/^^) 2014
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Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Heeze-Leende 165800 Wijk 00 Heeze -70 1,32 -180 1,78

165801 Wijk 01 Leende -30                                 1,29 -50                                 1,55

165802 Wijk 02 Leenderstrijp - - - -

165803 Wijk 03 Sterksel - - - -

Totaal gemeente -110                             1,29 -260                             1,70

Helmond 79410 Wijk 10 Binnenstad 1.260                            0,23 1.290                            0,20

79411 Wijk 11 Helmond-Oost 80                                  0,82 40                                  0,90

79412 Wijk 12 Helmond-Noord -80                                 1,21 -160                              1,43

79413 Wijk 13 't Hout -40                                 1,16 -100                              1,37

79414 Wijk 14 Brouwhuis -20                                 1,12 -60                                 1,28

79415 Wijk 15 Helmond-West 170                                0,46 140                                0,53

79416 Wijk 16 Warande -20                                 1,34 -60                                 1,94

79417 Wijk 17 Stiphout -                                 0,99 -40                                 1,29

79418 Wijk 18 Rijpelberg 270                                0,34 200                                0,51

79419 Wijk 19 Dierdonk 30                                  0,62 -                                 1,02

79421 Wijk 21 Brandevoort 550                                0,15 440                                0,32

79429 Wijk 29 Industriegebied Zuid - - - -

Totaal gemeente 2.180                           0,52 1.700                           0,63

Laarbeek 165900 Wijk 00 Beek en Donk

165901 Wijk 01 Aarle-Rixtel

165902 Wijk 02 Lieshout

165903 Wijk 03 Mariahout

Totaal gemeente

Nuenen c.a. 82000 Wijk 00 Nuenen 350                                0,64 80                                  0,92

82001 Wijk 01 Gerwen -                                 0,98 -30                                 1,59

82002 Wijk 02 Nederwetten - - - -

Totaal gemeente 350                               0,66 30                                 0,97

Oirschot 82300 Wijk 00 Oirschot 40                                  0,88 -40                                 1,13

82301 Wijk 01 Spoordonk - - - -

82302 Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers -                                 1,00 -20                                 1,27

82303 Wijk 03 Oostelbeers - - - -

Totaal gemeente 10                                 0,98 -130                             1,28

Reusel-De Mierden 166700 Wijk 00 Reusel 80                                  0,73 -                                 1,01

166701 Wijk 01 Hooge Mierde - - - -

166702 Wijk 02 Lage Mierde - - - -

166703 Wijk 03 Hulsel - - - -

Totaal gemeente 60                                 0,84 -70                                1,19

Someren 84700 Wijk 00 Someren 140                                0,74 30                                  0,95

84701 Wijk 01 Lierop -                                 1,06 -30                                 1,65

84702 Wijk 02 Someren-Eind -20                                 1,31 -50                                 1,81

84703 Wijk 03 Somerense Heide - - - -

84709 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente 100                               0,85 -90                                1,14

Son en Breugel 84800 Wijk 00 Son 110                                0,80 -20                                 1,04

84801 Wijk 01 Breugel -50                                 1,75 -120                              2,69

Totaal gemeente 50                                 0,91 -140                             1,24

Valkenswaard 85800 Wijk 00 Valkenswaard

85801 Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen

85802 Wijk 02 Borkel en Schaft

Totaal gemeente

Veldhoven 86100 Wijk 00 Veldhoven 80                                  0,93 -140                              1,13

86101 Wijk 01 Noordelijk Woongebied 240                                0,51 140                                0,71

86102 Wijk 02 Oerle 30                                  0,64 -20                                 1,26

Totaal gemeente 350                               0,79 -20                                1,01

Waalre 86600 Wijk 00 Waalre 90                                  0,86 -50                                 1,09

Totaal gemeente 90                                 0,86 -50                                1,09

Zware bep. (min. **/^^) 2025Zware bep. (min. **/^^) 2014
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Tabel 5: De uitkomsten van de alternatieve vraag-aanbod confrontatie geschikt wonen 

(minimaal * / ^), met enkel gelijkvloerse woningen 

 

  

Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Asten 74300 Wijk 00 Asten -770                              1,97                               -1.110                           2,41                               

74301 Wijk 01 Heusden -240                              6,49                               -310                              8,14                               

74302 Wijk 02 Ommel -100                              7,13                               -120                              8,63                               

74308 Wijk 08 - - - -

74309 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente -1.110                           2,31                               -1.560                           2,83                               

Bergeijk 172400 Wijk 00 Bergeijk -630                              2,13                               -830                              2,49                               

172401 Wijk 01 Weebosch -60                                 5,43                               -80                                 6,79                               

172402 Wijk 02 Luyksgestel -220                              3,12                               -280                              3,67                               

172403 Wijk 03 Riethoven -80                                 1,33                               -170                              1,70                               

172404 Wijk 04 Westerhoven -190                              3,94                               -250                              4,86                               

Totaal gemeente -1.180                          2,21                              -1.610                          2,64                              

Best 75300 Wijk 00 Best -1.120                           1,62                               -1.940                           2,08                               

Totaal gemeente -1.120                          1,62                              -1.940                          2,08                              

Bladel 172800 Wijk 00 Bladel 570                                0,67                               360                                0,79                               

172801 Wijk 01 Netersel -                                 0,98                               -30                                 1,23                               

172802 Wijk 02 Hapert 70                                  0,89                               -40                                 1,07                               

172803 Wijk 03 Hoogeloon 30                                  0,90                               -20                                 1,08                               

172804 Wijk 04 Casteren -60                                 1,91                               -90                                 2,37                               

Totaal gemeente 610                               0,79                              180                               0,94                              

Cranendonck 170600 Wijk 00 Budel -730                              2,83                               -880                              3,23                               

170601 Wijk 01 Schoot -210                              2,97                               -280                              3,65                               

170602 Wijk 02 Dorplein -140                              2,84                               -180                              3,38                               

170603 Wijk 03 Maarheeze -410                              3,07                               -480                              3,43                               

170604 Wijk 04 Soerendonk -170                              5,50                               -250                              7,63                               

170605 Wijk 05 Gastel -20                                 1,29                               -40                                 1,59                               

Totaal gemeente -1.670                          2,90                              -2.120                          3,40                              

Deurne 76200 Wijk 00 Deurne -1.850                           2,65                               -2.400                           3,14                               

76201 Wijk 01 Vlierden -140                              19,00                            -180                              22,88                            

76202 Wijk 02 Liessel -260                              3,60                               -300                              4,02                               

76203 Wijk 03 Neerkant -230                              26,33                            -290                              33,67                            

76204 Wijk 04 Helenaveen -110                              16,71                            -130                              19,71                            

Totaal gemeente -2.590                          3,08                              -3.300                          3,65                              

Eersel 77000 Wijk 00 Eersel 340                                0,80                               50                                  0,97                               

77001 Wijk 01 Duizel -                                 1,01                               -40                                 1,19                               

77002 Wijk 02 Steensel 10                                  0,97                               -30                                 1,14                               

77003 Wijk 03 Vessem 150                                0,66                               110                                0,75                               

77004 Wijk 04 Wintelre 120                                0,61                               100                                0,69                               

77005 Wijk 05 Knegsel -20                                 1,12                               -40                                 1,28                               

Totaal gemeente 600                               0,80                              150                               0,95                              

Eindhoven 77211 Wijk 11 Stadsdeel Centrum 890                                0,52                               580                                0,68                               

77212 Wijk 12 Stadsdeel Stratum -1.880                           1,87                               -2.210                           2,03                               

77213 Wijk 13 Stadsdeel Tongelre -1.040                           1,61                               -1.450                           1,86                               

77214 Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid -2.130                           1,60                               -2.380                           1,66                               

77215 Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord -4.090                           2,11                               -4.710                           2,27                               

77216 Wijk 16 Stadsdeel Strijp 540                                0,85                               -370                              1,11                               

77217 Wijk 17 Stadsdeel Gestel -1.620                           1,74                               -1.830                           1,84                               

Totaal gemeente -9.330                          1,50                              -12.360                        1,66                              

Geldrop-Mierlo 177100 Wijk 00 Geldrop -1.070                           1,43                               -1.560                           1,62                               

177101 Wijk 01 Mierlo -300                              1,33                               -570                              1,63                               

Totaal gemeente -1.370                          1,40                              -2.120                          1,62                              

Gemert-Bakel 165200 Wijk 00 Gemert -950                              2,04                               -1.360                           2,48                               

165201 Wijk 01 Handel -200                              3,91                               -240                              4,55                               

165202 Wijk 02 De Mortel -130                              4,59                               -170                              5,59                               

165203 Wijk 03 Elsendorp -100                              4,30                               -130                              5,27                               

165204 Wijk 04 Bakel -530                              3,26                               -620                              3,68                               

165205 Wijk 05 Milheeze -190                              5,29                               -250                              6,51                               

165206 Wijk 06 De Rips -90                                 2,59                               -120                              3,30                               

Totaal gemeente -2.180                          2,58                              -2.890                          3,09                              

Toegankelijk (min. */^) 2014 Toegankelijk (min. */^) 2025
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Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Heeze-Leende 165800 Wijk 00 Heeze -760 2,69 -990 3,19

165801 Wijk 01 Leende -290                              2,65 -350                              2,98

165802 Wijk 02 Leenderstrijp - - - -

165803 Wijk 03 Sterksel -80                                 1,89 -140                              2,50

Totaal gemeente -1.170                          2,61 -1.520                          3,09

Helmond 79410 Wijk 10 Binnenstad 1.200                            0,51 1.320                            0,46

79411 Wijk 11 Helmond-Oost -160                              1,17 -200                              1,21

79412 Wijk 12 Helmond-Noord -640                              1,83 -760                              1,99

79413 Wijk 13 't Hout -890                              4,79 -1.040                           5,45

79414 Wijk 14 Brouwhuis -430                              2,15 -570                              2,52

79415 Wijk 15 Helmond-West -                                 0,99 -40                                 1,08

79416 Wijk 16 Warande -180                              2,19 -300                              2,98

79417 Wijk 17 Stiphout -390                              2,80 -480                              3,20

79418 Wijk 18 Rijpelberg -390                              2,47 -570                              3,15

79419 Wijk 19 Dierdonk -290                              99,00 -420                              140,67

79421 Wijk 21 Brandevoort -80                                 1,19 -640                              2,42

79429 Wijk 29 Industriegebied Zuid - - - -

Totaal gemeente -2.300                          1,36 -3.750                          1,58

Laarbeek 165900 Wijk 00 Beek en Donk

165901 Wijk 01 Aarle-Rixtel

165902 Wijk 02 Lieshout

165903 Wijk 03 Mariahout

Totaal gemeente

Nuenen c.a. 82000 Wijk 00 Nuenen -1.470                           2,37 -2.070                           2,92

82001 Wijk 01 Gerwen -170                              4,02 -230                              5,07

82002 Wijk 02 Nederwetten -70                                 5,38 -110                              7,63

Totaal gemeente -1.710                          2,50 -2.400                          3,10

Oirschot 82300 Wijk 00 Oirschot -640                              2,16 -910                              2,65

82301 Wijk 01 Spoordonk -160                              4,54 -180                              4,98

82302 Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers -300                              2,95 -370                              3,44

82303 Wijk 03 Oostelbeers -160                              5,62 -210                              7,26

Totaal gemeente -1.260                          2,60 -1.680                          3,14

Reusel-De Mierden 166700 Wijk 00 Reusel 410                                0,68 210                                0,83

166701 Wijk 01 Hooge Mierde 110                                0,66 40                                  0,86

166702 Wijk 02 Lage Mierde 10                                  0,96 -40                                 1,16

166703 Wijk 03 Hulsel 50                                  0,64 20                                  0,82

Totaal gemeente 580                               0,71 240                               0,88

Someren 84700 Wijk 00 Someren -730                              2,04 -930                              2,32

84701 Wijk 01 Lierop -240                              15,35 -350                              21,82

84702 Wijk 02 Someren-Eind -300                              8,10 -360                              9,64

84703 Wijk 03 Somerense Heide - - - -

84709 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente -1.390                          2,79 -1.780                          3,31

Son en Breugel 84800 Wijk 00 Son -750                              2,02 -1.020                           2,38

84801 Wijk 01 Breugel -450                              18,15 -560                              22,65

Totaal gemeente -1.200                          2,57 -1.580                          3,07

Valkenswaard 85800 Wijk 00 Valkenswaard

85801 Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen

85802 Wijk 02 Borkel en Schaft

Totaal gemeente

Veldhoven 86100 Wijk 00 Veldhoven -1.090                           1,43 -1.490                           1,59

86101 Wijk 01 Noordelijk Woongebied -400                              1,53 -670                              1,89

86102 Wijk 02 Oerle -240                              3,96 -460                              6,59

Totaal gemeente -1.730                          1,52 -2.620                          1,78

Waalre 86600 Wijk 00 Waalre -880                              1,68 -1.230                           1,96

Totaal gemeente -880                             1,68 -1.230                          1,96

Toegankelijk (min. */^) 2014 Toegankelijk (min. */^) 2025
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Tabel 6: De uitkomsten van de alternatieve vraag-aanbod confrontatie voor (zeer) zware 

beperkingen (minimaal ** / ^^), met enkel gelijkvloerse woningen 

 

 

  

Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Asten 74300 Wijk 00 Asten -190                              1,90                               -340                              2,61                               

74301 Wijk 01 Heusden - - - -

74302 Wijk 02 Ommel - - - -

74308 Wijk 08 - - - -

74309 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente -260                              2,25                               -460                              3,17                               

Bergeijk 172400 Wijk 00 Bergeijk -120                              1,73                               -190                              2,18                               

172401 Wijk 01 Weebosch - - - -

172402 Wijk 02 Luyksgestel -50                                 3,79                               -70                                 4,79                               

172403 Wijk 03 Riethoven -40                                 3,44                               -70                                 4,83                               

172404 Wijk 04 Westerhoven -20                                 1,43                               -40                                 2,03                               

Totaal gemeente -240                             2,04                              -390                             2,67                              

Best 75300 Wijk 00 Best -60                                 1,09                               -340                              1,51                               

Totaal gemeente -60                                1,09                              -340                             1,51                              

Bladel 172800 Wijk 00 Bladel 20                                  0,95                               -70                                 1,26                               

172801 Wijk 01 Netersel - - - -

172802 Wijk 02 Hapert -30                                 1,33                               -80                                 1,82                               

172803 Wijk 03 Hoogeloon -20                                 1,46                               -40                                 2,08                               

172804 Wijk 04 Casteren - - - -

Totaal gemeente -60                                1,14                              -250                             1,55                              

Cranendonck 170600 Wijk 00 Budel -170                              2,53                               -230                              3,10                               

170601 Wijk 01 Schoot - - - -

170602 Wijk 02 Dorplein - - - -

170603 Wijk 03 Maarheeze -80                                 2,38                               -110                              2,88                               

170604 Wijk 04 Soerendonk - - - -

170605 Wijk 05 Gastel - - - -

Totaal gemeente -390                             3,11                              -570                             4,07                              

Deurne 76200 Wijk 00 Deurne -550                              3,46                               -790                              4,53                               

76201 Wijk 01 Vlierden - - - -

76202 Wijk 02 Liessel -30                                 1,34                               -50                                 1,61                               

76203 Wijk 03 Neerkant - - - -

76204 Wijk 04 Helenaveen - - - -

Totaal gemeente -680                             3,23                              -990                             4,24                              

Eersel 77000 Wijk 00 Eersel -20                                 1,07                               -130                              1,49                               

77001 Wijk 01 Duizel - - - -

77002 Wijk 02 Steensel - - - -

77003 Wijk 03 Vessem -10                                 1,19                               -30                                 1,60                               

77004 Wijk 04 Wintelre - - - -

77005 Wijk 05 Knegsel - - - -

Totaal gemeente -110                             1,29                              -300                             1,77                              

Eindhoven 77211 Wijk 11 Stadsdeel Centrum 400                                0,32                               360                                0,38                               

77212 Wijk 12 Stadsdeel Stratum -300                              1,36                               -360                              1,44                               

77213 Wijk 13 Stadsdeel Tongelre -290                              1,69                               -460                              2,09                               

77214 Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid -180                              1,13                               -270                              1,20                               

77215 Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord -1.180                           2,15                               -1.430                           2,39                               

77216 Wijk 16 Stadsdeel Strijp 690                                0,52                               500                                0,65                               

77217 Wijk 17 Stadsdeel Gestel -260                              1,33                               -350                              1,45                               

Totaal gemeente -1.130                          1,18                              -2.010                          1,31                              

Geldrop-Mierlo 177100 Wijk 00 Geldrop -330                              1,52                               -520                              1,82                               

177101 Wijk 01 Mierlo -130                              1,71                               -230                              2,30                               

Totaal gemeente -460                             1,57                              -750                             1,92                              

Gemert-Bakel 165200 Wijk 00 Gemert -320                              2,92                               -470                              3,85                               

165201 Wijk 01 Handel - - - -

165202 Wijk 02 De Mortel - - - -

165203 Wijk 03 Elsendorp - - - -

165204 Wijk 04 Bakel -130                              4,13                               -170                              5,28                               

165205 Wijk 05 Milheeze - - - -

165206 Wijk 06 De Rips - - - -

Totaal gemeente -600                             3,43                              -870                             4,55                              

Zware bep. (min. **/^^) 2014 Zware bep. (min. **/^^) 2025
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Gemeente Wijkcode Wijknaam Verschil A-V Indicator V/A Verschil A-V Indicator V/A

Heeze-Leende 165800 Wijk 00 Heeze -180 2,45 -290 3,32

165801 Wijk 01 Leende -90                                 4,13 -120                              4,97

165802 Wijk 02 Leenderstrijp - - - -

165803 Wijk 03 Sterksel - - - -

Totaal gemeente -300                             2,71 -450                             3,59

Helmond 79410 Wijk 10 Binnenstad 730                                0,33 770                                0,30

79411 Wijk 11 Helmond-Oost 50                                  0,89 10                                  0,97

79412 Wijk 12 Helmond-Noord -160                              1,56 -240                              1,84

79413 Wijk 13 't Hout -240                              4,32 -300                              5,11

79414 Wijk 14 Brouwhuis -70                                 1,43 -100                              1,64

79415 Wijk 15 Helmond-West 50                                  0,74 30                                  0,85

79416 Wijk 16 Warande -70                                 5,80 -110                              8,40

79417 Wijk 17 Stiphout -80                                 2,18 -120                              2,84

79418 Wijk 18 Rijpelberg -50                                 1,56 -120                              2,34

79419 Wijk 19 Dierdonk -50                                 0,00 -80                                 0,00

79421 Wijk 21 Brandevoort 60                                  0,62 -50                                 1,31

79429 Wijk 29 Industriegebied Zuid - - - -

Totaal gemeente 170                               0,93 -310                             1,12

Laarbeek 165900 Wijk 00 Beek en Donk

165901 Wijk 01 Aarle-Rixtel

165902 Wijk 02 Lieshout

165903 Wijk 03 Mariahout

Totaal gemeente

Nuenen c.a. 82000 Wijk 00 Nuenen -320                              2,03 -590                              2,92

82001 Wijk 01 Gerwen -30                                 2,41 -60                                 3,91

82002 Wijk 02 Nederwetten - - - -

Totaal gemeente -360                             2,07 -690                             3,04

Oirschot 82300 Wijk 00 Oirschot -160                              2,05 -240                              2,63

82301 Wijk 01 Spoordonk - - - -

82302 Wijk 02 Middelbeers en Westelbeers -50                                 2,10 -70                                 2,67

82303 Wijk 03 Oostelbeers - - - -

Totaal gemeente -280                             2,40 -420                             3,14

Reusel-De Mierden 166700 Wijk 00 Reusel 20                                  0,93 -60                                 1,28

166701 Wijk 01 Hooge Mierde - - - -

166702 Wijk 02 Lage Mierde - - - -

166703 Wijk 03 Hulsel - - - -

Totaal gemeente -20                                1,08 -150                             1,53

Someren 84700 Wijk 00 Someren -90                                 1,30 -210                              1,67

84701 Wijk 01 Lierop -50                                 7,86 -80                                 12,29

84702 Wijk 02 Someren-Eind -70                                 5,79 -100                              8,00

84703 Wijk 03 Somerense Heide - - - -

84709 Wijk 09 - - - -

Totaal gemeente -230                             1,69 -420                             2,27

Son en Breugel 84800 Wijk 00 Son -180                              1,73 -300                              2,25

84801 Wijk 01 Breugel -120                              0,00 -190                              0,00

Totaal gemeente -300                             2,25 -490                             3,05

Valkenswaard 85800 Wijk 00 Valkenswaard

85801 Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen

85802 Wijk 02 Borkel en Schaft

Totaal gemeente

Veldhoven 86100 Wijk 00 Veldhoven -80                                 1,09 -300                              1,32

86101 Wijk 01 Noordelijk Woongebied -40                                 1,18 -130                              1,63

86102 Wijk 02 Oerle -40                                 2,90 -100                              5,75

Totaal gemeente -160                             1,13 -530                             1,45

Waalre 86600 Wijk 00 Waalre -270                              2,05 -420                              2,59

Totaal gemeente -270                             2,05 -420                             2,59

Zware bep. (min. **/^^) 2014 Zware bep. (min. **/^^) 2025


