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Inleiding 

Beste lezer, 

Naar aanleiding van het Masterplan Wonen is voor iedere kern binnen de gemeente Horst aan de 

Maas een dorpsplan opgesteld. Het doel van dit dorpsplan is om de behoefte aan woningbouw per 

dorp in kaart te brengen. Dit dorpsplan heeft betrekking op de kern Grubbenvorst. Om dit dorpsplan 

tot stand te brengen zijn verschillende databronnen geanalyseerd, met als belangrijkste databronnen 

de gehouden enquête in de gemeente, demografische cijfers en de woonmonitor van de provincie 

Limburg. Aan deze analyse is vervolgens input van verschillende marktpartijen toegevoegd, 

waaronder gesprekken met makelaars, Wonen Limburg en verslagen van bijeenkomsten in de 

gemeente. De conclusies uit deze analyse zijn voorgelegd aan de dorpsraad. Op 01 februari 2022 

zijn deze conclusies besproken in een bijeenkomst van de gemeente, een afvaardiging van de 

dorpsraad en enkele genodigden als vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen 

(waaronder een starter). Ook zijn in deze bijeenkomst de wensen van alle verschillende partijen 

uitgesproken. Op basis van de analyse en de bijeenkomst is vervolgens dit dorpsplan opgesteld. 

Het dorpsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Aantal nieuwe woningen 

2. Verhouding sociale huur / vrijesectorhuur / koopwoningen 

3. Woningtypologieën 

4. Highlights van de belangrijkste woonwensen 

5. Slotopmerkingen 

Indien u naar aanleiding van dit dorpsplan nog vragen heeft, neem dan gerust contact op. 

Tel.: (077) 477 97 77 

E-mail: gemeente@horstaandemaas.nl 
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1. Aantal nieuwe woningen 

Uit de analyse blijkt voor Grubbenvorst sprake van een 

huishoudensgroei van ongeveer 95 tot 122. Aangezien uit 

de gehouden enquête in het dorp blijkt dat het aantal 

verhuizers uit Grubbenvorst groter is dan het aantal 

verhuizers naar Grubbenvorst is besloten om voorlopig uit te 

gaan van ongeveer 100 nieuwe woningen.  

83 woningen zijn reeds in uitvoering of in planvorming: 

 Vrml tuinbouwloods (16 woningen) 

 Comerthof (10 woningen) 

 Comert fase 2 (32 woningen) 

 Dorpsstraat/Doolingsbemden (25 woningen) 

Er is in de komende jaren aanvullend nog ruimte voor ongeveer 17 reguliere woningen. Als blijkt dat 

er een concrete aantoonbare behoefte is, dan is er bovenop deze 100 reguliere woningen ook ruimte 

voor bijzondere woonconcepten, zoals innovatie betaalbare woonconcepten voor starters en/of een 

kleinschalige woongemeenschap voor (toekomstig) zorgbehoevenden.  

Het initiatief Sans Soucis voor zorgwoningen bij la Providence wordt hierin niet meegeteld, omdat 

ervan uitgegaan wordt dat dit specifieke woningen zijn voor mensen met een zorgindicatie en ook 

mensen van buiten Grubbenvorst zal aantrekken. 

 

2. Verhouding sociale huur / markthuur / koopwoningen 

In het Masterplan Wonen wordt een verdeling voorgesteld van 30% sociale huur, 30% markthuur en 

40% koopwoningen. Uit de analyse van de data is gebleken dat deze verhouding ook bij 

Grubbenvorst passend zou kunnen zijn. In het dorpsgesprek is echter aangegeven dat er meer 

behoefte is aan sociale huur en koop dan aan markthuur en daarom is de verhouding voor 

Grubbenvorst vastgesteld op ongeveer 30% sociale huur, 20% markthuur en 50% koopwoningen. 

Indien woningen in het markthuursegment gebouwd worden, dienen deze volledig als 

levensloopbestendige woningen gebouwd te worden. De meeste vraag naar markthuur zit namelijk bij 

de groep ouderen. Er is met name behoefte aan markthuurwoningen in het middenhuursegment tot 

maximaal € 1.000 huur per maand.  Jongeren en jonge gezinnen hebben juist voornamelijk voorkeur 

voor koopwoningen. 

 

3. Woningtypologieën 

Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van vergrijzing binnen Grubbenvorst, net als op 

gemeenteniveau. Binnen Grubbenvorst dienen daarom voornamelijk levensloopbestendige woningen 

gebouwd te worden. Dit kan aangevuld worden met woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Het 
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bouwen van levensloopbestendige woningen creëert doorstroming waardoor woningen voor starters 

en jonge gezinnen vrij komen. Hierbij is in het kader van de leefbaarheid een mix aan 

woningtypologieën wenselijk, waarbij met name behoefte is aan vrijstaande woningen, twee-onder-

een-kapwoningen, appartementen met lift en (grote en kleine) bouwkavels.  

 

4. Highlights van de belangrijkste woonwensen 

De volgende highlights geven aan waarmee meerwaarde wordt gecreëerd voor de gemeenschap van 

Grubbenvorst: 

 Ruimte voor experimenten met innovatieve woon- en financieringsconcepten om betaalbare 

opties voor starters te creëren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan tiny houses, 

kleinere appartementen of splitsbare woningen. 

 De mogelijkheid onderzoeken voor een woongemeenschap voor ouderen (en jongeren) die 

met elkaar leven en voor elkaar zorgen. 

 Het faciliteren van CPO-initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 

 Woningbouw niet alleen reserveren voor projectontwikkelaars, maar ook bouwkavels 

beschikbaar stellen voor particulieren. 

 De uitstroom van inwoners uit Grubbenvorst proberen te beperken. 

 

5. Slotopmerkingen 

Het aantal geplande woningen heeft betrekking op de woningbouwprojecten in desbetreffende kern. 

De behoefte van individuele particulieren is buiten de scope van dit plan, voor individuele particuliere 

initiatieven is nog steeds ruimte als deze passen binnen de kaders die hiervoor gelden. 


