Nota ambtshalve wijzigingen
Landelijke Klasse!
Structuurvisie 2024 gemeente Cranendonck

De concept structuurvisie “Landelijke Klasse!” heeft op grond van de gemeentelijke
inspraakverordening artikel 2 lid 1, gedurende een termijn van 6 weken, van donderdag 11 december
2014 tot en met woensdag 21 januari 2015, ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft
eenieder de mogelijkheid gekregen op het plan te reageren. Naast de ingediende zienswijze zijn er
benodigde wijzigingen op de structuurvisie doorgevoerd. Deze wijzigingen komen voort uit:
 Opmerkingen vanuit de gemeentelijke organisatie
 Na overleg met Waterschap de Dommel en de provincie Noord Brabant
 De bespreking van de structuurvisie in de commissievergadering van 31 maart 2015
 Doorvoeren van laatste actuele ontwikkelingen en standpunten van het college.
Al deze wijzigingen zijn in dit document opgenomen met uitzondering van tekstuele aanpassingen en
verwijzingen naar Hof van Cranendonck.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
 Ondertekening voorwoord: Foto college wordt verwijderd aangezien dhr. M van Vliet nog op
de foto staat. Er wordt geen nieuwe foto terug geplaatst in verband met de komst van een
nieuwe gemeentesecretaris.
 Doestelling: Hieraan wordt toegevoegd dat het doorvoeren van provinciaal en rijksbeleid een
doel van de structuurvisie is.
Hoofdstuk 2: Kennismaking met Cranendonck
 Paragraaf 2.4: tabel : Prognose bevolkingsopbouw gemeente Cranendonck wordt
geactualiseerd (nieuwe tabel is als bijlage 1 bij dit document toegevoegd)
 Paragraaf 2.4: tabel : Verwachte ontwikkeling van huishoudens wordt geactualiseerd
(nieuwe tabel is als bijlage 2 bij dit document toegevoegd)
 Paragraaf 2.5: bedrijventerrein Airpark – Budel: toegevoegd wordt dat Airpark voor
bedrijvigheid een ideale ligging heeft nabij het vliegveld en op korte afstand van de Rijksweg
A2.
 Paragraaf 2.5: bedrijventerrein De Meemortel – Budel: Er wordt aangegeven dat er
detailhandel aanwezig is, dit wordt aangevuld met perifere detailhandel. (Onder perifere
detailhandel verstaan we: grote winkels waar men in hoofdzaak volumineuze artikelen kan
kopen, gevestigd in de periferie (veelal rand van de stad). Reden voor vestiging in de periferie
is dat, gezien het grote aantal m2 dat voor een winkel nodig is (en daarmee lage
vloerproductiviteit), een vestiging in de binnenstad en wijkwinkelcentra veelal niet mogelijk
is. We moeten hierbij denken aan tuincentra, winkels in de meubelbranche, auto, caravan en
bootverkoop, doe het zelf zaken. Er is nauwelijks concurrentie met de binnenstad.)
 Paragraaf 2.5: Industrieterrein – Budel-Dorplein / Duurzaam Industriepark Cranendonck
(DIC): De volgende toevoeging wordt opgenomen: Het DIC wordt immers ontwikkeld tot een
uniek terrein: het meest duurzame en innovatieve zware industriepark in Nederland, zowel
vanuit sociaal-economisch, ecologisch, milieutechnisch, ruimtelijk als bedrijfseconomisch
perspectief. In de intentieverklaring d.d. 2 april 2007 tussen de provincie Noord-Brabant, de
gemeente Cranendonck, Nyrstar en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is
overeengekomen om middels een gezamenlijke inspanning zorg te zullen dragen voor de
totstandkoming van het DIC.

Hoofdstuk 3: Analyse van Cranendonck
Geen wijzigingen

Hoofdstuk 4: De structuurvisie is integraal
 Paragraaf 4.1 Woonvisie: Bij Budel wordt aangegeven dat het centrum ook versterkt wordt
door het inzetten van het centrummanagement.

Hoofdstuk 5: De integratiekaart Structuurvisie Cranendonck
 De legenda wordt aangevuld met: Grootschalig agrarisch gebied. Dit gebied staat op de kaart
maar uitleg in de legenda ontbreekt. Zelfde tekst en kleur als bij de kaart Bedrijvigheid met
Beleid wordt overgenomen.
 De rode vlek bij Gastel wordt vervangen door een oranje kleur. Hierbij sluit de kaart aan bij
de gewenste ontwikkelingen zoals deze in paragraaf 6.1 omschreven zijn.
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Hoofdstuk 6: De thema kaarten
6.1 Ontwikkelen naar schaal
 Kaart Ontwikkelen naar Schaal: In de legenda wordt bij bebouwingsconcentraties
toegevoegd dat woonvormen door middel van boerderijsplitsingen mogelijk zijn.
 Wat willen we bereiken? De uitspraak over de kernengedachte onder de eerste bullit wordt
gewijzigd in: Alle zes de kernen moeten hun eigen karakter behouden en waar nodig
versterken. In deze tijd is het niet houdbaar om 6 volledig afhankelijke kernen te hebben. Zij
moeten op uiteenlopende gebieden samenwerken om de levendigheid binnen de gemeente
hoog te houden.
 Wat willen we bereiken: Hier wordt aan toegevoegd dat het om strategische woningbouw
locaties gaat en dat er aansluiting plaats moet vinden bij de ladder duurzame verstedelijking.
 Woningbouw: Bij de uitbreidingslocaties is aangegeven dat deze alleen plaats kunnen vinden
in de door de provincie aangewezen zoekgebieden. Hier wordt aan toegevoegd dat deze
uitbreidingen ook de toets van de ladder duurzame verstedelijking goed moeten doorlopen,
anders kan er niet ontwikkeld worden.
 Voorzieningen: de uitspraak dat alle sportcomplexen gedurende deze structuurvisie periode
blijven bestaan wordt aangepast: Gelet op onze demografische ontwikkelingen
(bevolkingsopbouw en groei) zal de houdbaarheid van de sportcomplexen in de diverse
kernen onderzocht moeten worden. Een studie voor de toekomstvisie van de
sportcomplexen dient opgesteld te worden. Gelet op de demografische ontwikkelingen is het
wellicht niet meer reëel om deze allen te behouden. Hierin dient ook meegenomen te
worden dat de mobiliteit van onze maatschappij toeneemt. Inwoners gaan gemakkelijker
verder weg voor sport, spel, beweging en/of recreatie. Bij de ontwikkelingen zal ingezet
worden op functiemening en gezamenlijk gebruik van gronden en gebouwen. Bij eventuele
nieuwbouw zal ook ingezet worden op het ‘slim bouwen’. Belangrijk hierin zijn de relaties
met de diverse scholen, gemeenschapshuizen en zorginstellingen.
 Voorzieningen: hier wordt aan toegevoegd: Ingezet wordt op sport, beweging en spel
dichterbij de inwoners te brengen. Sport, beweging en spel moet voor iedereen toegankelijk
zijn. Belangrijke doelgroepen hierin zijn kinderen en ouderen. Het is belangrijk dat deze
doelgroepen fit en vitaal blijven.
 Maatschappelijke voorzieningen, laatste bullit: In overleg met de provincie wordt
opgenomen dat de zogenoemde erfzorgwoningen geen zelfstandige woningen mogen zijn.
 Maatschappelijk voorzieningen: Bij de zoektocht naar de juiste huisvesting van
zorginstellingen, zorgwoningen en andere zorggerelateerde voorzieningen worden
leegstaande gebouwen meegenomen. Hierbij dienen de mogelijkheden van leegstaande
maatschappelijke gebouwen zoals kerken als potentiële locatie aangewezen. Hiermee wordt
een duidelijk link gelegd met de opgave uit de 3D-’s en de woonvisie.
 Duurzaamheid, Kwaliteit en veiligheid: Om sturing te houden om de woningmarkt en het
risico op planschade zo klein mogelijk te maken dienen we in onze structuurvisie op te
nemen dat we voornemens zijn om niet gebruikte bouwtitels in te trekken. Dit is in de
woonvisie reeds vertaald. Echter dient dit wel in al het beleid goed vertaald te worden wat
wil zeggen:
o woonvisie
o structuurvisie
o bestemmingsplannen
Binnen onze gemeente zijn er diverse niet gebruikte bouwtitels gelegen. Voor de gemeente
doet zich de onwenselijke situatie voor dat zij hier nauwelijks op kan sturen. Voor enkele
locaties is het niet raadzaam dat er nog gebouwd gaat worden, omdat er dan bijvoorbeeld
een te hoge woningconcentratie ontstaat of een woningbouwmilieu wordt gerealiseerd waar
nauwelijks behoefte aan is. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen wordt
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heroverwogen of de locaties behouden blijven voor woningbouwontwikkeling. In algemene
zin kijken we eerst naar onze bestaande voorraad aan bebouwing alvorens we overgaan tot
het toevoegen van extra bebouwing. Transformatie is hierbij het uitgangspunt.
Om de ladder duurzame verstedelijking op een gedegen wijze te kunnen toepassen wordt er
apart beleid hiervoor geformuleerd. Het op te stellen beleid wordt opgenomen in de
uitvoeringsparagraaf.
Duurzaamheid, Kwaliteit en veiligheid: In overleg met het Waterschap wordt opgenomen dat
de gemeente een positieve grondhouding heeft tegenover koud-warmte opslag onder de
grond. Deze ontwikkelingen zijn echter niet toegestaan in het
grondwaterbeschermingsgebied.

Special verkeer
 Kaart: Bij het thema van de kaart wordt het woord: Studie toegevoegd. Reden hiervoor is
dat de verkeersaspecten veel raakvlakken hebben met onze buurgemeenten. Over de
verkeersopgave zijn we gezamenlijk naar een visie en een oplossing aan het werk. Welke
keuzes hiervoor uit voortvloeien zijn nu nog niet bekend. Derhalve wordt ingezet op een
gemeentelijke studie. Dit houdt in dat hetgeen nu in de studie staat in de verdere
planvorming gewijzigd kan worden.
6.2 Bedrijvigheid met Beleid
 Kaart Bedrijvigheid met Beleid: De locatie van de kazerne wordt aangeduid met de reeds
bestaande aanduidingen; Zoekgebied bedrijvigheid en Ruimtelijke kwaliteit. Om een goede
en ruimtelijke afweging te kunnen maken voor de meest geschikte en haalbare invulling van
het gebied wordt een aparte ruimtelijke visie voor de Nassau Dietz Kazerne opgesteld.
 Kaart Bedrijvigheid met Beleid: De contouren van het Duurzaam Industrieterrein
Cranendonck worden aangepast. Het Ringselven en de waterberging worden niet als paars
(bedrijventerrein) aangemerkt.
 Bedrijventerreinen: De volgende toevoeging wordt opgenomen: Het DIC wordt ontwikkeld
tot een uniek terrein: het meest duurzame en innovatieve zware industriepark in Nederland,
zowel vanuit sociaal-economisch, ecologisch, milieutechnisch, ruimtelijk als
bedrijfseconomisch perspectief. In de intentieverklaring d.d. 2 april 2007 tussen de provincie
Noord-Brabant, de gemeente Cranendonck, Nyrstar en het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven is overeengekomen om middels een gezamenlijke inspanning zorg te zullen
dragen voor de totstandkoming van het DIC.
 Bedrijventerreinen: Er wordt aangegeven dat op de lokale bedrijventerreinen ook indoorrecreatie is toegestaan mits dit uit milieutechnisch en hygiënisch oogpunt toegestaan is. Dit
sluit aan bij het volgende hoofdstuk over recreatie en toerisme.
 Bedrijventerreinen: Ter bevordering van vestiging van bedrijven wordt een pandenbank
wordt opgezet, waardoor het aanbod op onze bedrijventerreinen inzichtelijk wordt gemaakt.
 Bedrijventerreinen: De gemeente zet in op het faciliteren van moderne technieken, zoals
bijvoorbeeld het aanleggen van glasvezel, om zo het bedrijfsleven en de economie te
stimuleren en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te realiseren.
 Bedrijvigheid en voorzieningen in de kernen: Bij de benoeming van de centrumfuncties van
Budel en Maarheeze wordt toegevoegd wordt dat er gestreefd wordt naar compactere
centra. De aanwezigheid van supermarkten in het centrum worden ook naar de toekomst
toe van belang geacht vanwege de grote trekkersfunctie. Dit sluit aan bij de
detailhandelsvisie.
 Bedrijvigheid en voorzieningen in de kernen: In de uitvoeringsparagraaf wordt opgenomen
dat er beleid opgesteld dient te worden voor de aanloopgebieden van de centra.
 Nassau Dietz Kazerne: De tekst die er nu staat wordt verwijderd. Hiervoor in de plaatst wordt
aangegeven dat om een goede en ruimtelijke afweging te kunnen maken voor de meest
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geschikte en haalbare invulling van het gebied een aparte ruimtelijke visie voor de Nassau
Dietz Kazerne wordt opgesteld. Deze visie wordt ook opgenomen in de uitvoeringsparagraaf.
6.3 Grenzeloos recreëren
 Kaart Grenzeloos Recreëren, legenda: Naar aanleiding van de zienswijze van de Schakel en
Stichting Dorplein Uniek wordt bij de recreatie poort 2 ‘Cantine’ verwijderd.
 Kaart Grenzeloos Recreëren, legenda: Bij kleinschalige recreatie wordt (ondersteunende)
horeca naast VAB-locaties ook op agrarische bedrijven toegestaan. Dit was per abuis niet
eerder opgenomen.
 Kaart Grenzeloos Recreëren: De contour van het DIC wordt kleiner. Het Ringselven zal
hierdoor ook de aanduiding ‘Kleinschalige recreatie’ krijgen.
 Kaart Grenzeloos Recreëren: De Meemortel wordt ook aangeduid als “Recreatie in bebouwd
gebied’. Hierdoor sluit de kaart beter bij de tekst aan, aangezien in de tekst is opgenomen
dat op lokale bedrijventerreinen indoor-recreatie is toegestaan.
6.4 Breed en Bereikbaar Onderwijs
 Basisonderwijs: Bij de eerste bullit wordt naast de sociale cohesie ook de leefbaarheid
opgenomen als belangrijk aspect voor het behoud van basisonderwijs in de kernen. Het
behoud van basisonderwijs in de kernen trekt jonge gezinnen aan en gezinnen met kinderen.
Hierdoor vestigen zij zich in onze kernen, waardoor de leefbaarheid vergroot wordt en
leegstand en vergrijzing tegen gegaan wordt.
 Middelbaar, vervolg en incompany onderwijs: Het juniorcollege blijft behouden, dit wordt zo
aangepast in de structuurvisie. Hier wordt aan toegevoegd: De gemeente stimuleert de
doorgroeimogelijkheden van het middelbaar onderwijs in Cranendonck.
 Middelbaar, vervolg en incompany onderwijs: Voor het middelbaar en hoger onderwijs wordt
het doel gesteld om in te zetten op unique sellingpoints. Onderwijs in Cranendonck heeft een
duidelijke meerwaarde, hierbij zetten we in op onze kennis en technologie en zoeken we
aansluiting bij Keyport. Door deze unique sellingpoints wordt een aantrekkelijk woon- en
leefklimaat gecreëerd voor jongere, jonge gezinnen en gezinnen met kinderen.
6.5 Zorg op Niveau
 Zorgvoorzieningen: Bij de eerste bullit wordt naast de sociale cohesie ook de leefbaarheid
opgenomen als belangrijk aspect voor het aanbieden van zorg in de verschillende kernen.
 Zorgvoorzieningen: het toevoegen van zorgfuncties in gemeenschapshuizen wordt in het
kader van een goede functiemenging breder getrokken. Dit wordt aangepast naar
‘Maatschappelijke voorzieningen’.
 Zorgvoorzieningen: Voor de vitaliteit en de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet op
sport, beweging en spel dichterbij de inwoners te brengen. Sport, beweging en spel moet
voor iedereen toegankelijk zijn. Belangrijke doelgroepen hierin zijn kinderen en ouderen. Het
is belangrijk dat deze doelgroepen fit en vitaal blijven.
 Zorgvoorzieningen: Er wordt een relatie gelegd met de functiemeningen, leegstand en
kwaliteit van onze woonomgeving zoals deze beschreven staat bij paragraaf 6.1 Ontwikkelen
naar schaal. Het volgende wordt opgenomen: Bij de zoektocht naar de juiste huisvesting van
zorginstellingen, zorgwoningen en andere zorggerelateerde voorzieningen worden
leegstaande gebouwen meegenomen. Hierbij dienen de mogelijkheden van leegstaande
maatschappelijke gebouwen zoals kerken als potentiële locatie aangewezen. Hiermee wordt
een duidelijk link gelegd met de opgave uit de 3D-’s en de woonvisie.
 Woningen klaar maken voor zorg: Speciale aandacht wordt gevraagd voor nieuwe
ontwikkelingen: Bij het ontwerpen/ verhouden/ renoveren van (zorg)woningen en andere
zorginstellingen moet rekening gehouden worden met nieuwe moderne ontwikkelingen en
innovatie, gedacht kan worden aan o.a. domotica, glasvezel etc.

6



Zorg en het buitenleven: In overleg met de provincie wordt opgenomen dat de zogenoemde
erfzorgwoningen geen zelfstandige woningen mogen zijn.

6.6 Landelijke Klasse!
 Kaart Landelijke Klasse: In overleg met het waterschap wordt het waterbergingsgebieden en
de boringsvrije zone opgenomen op de kaart.
 Natuurgebieden, water: Het areaal van de Zinkfabriek Nyrstar/ Tungelroysebeek is in de
structuurvisie veel groter en breder dan dat nu bestemd is. Het areaal overlapt gedeeltelijk
het waterbergingsgebied (zie ook de integratiekaart op pagina 32).De uitbreiding van het
bedrijventerrein mag niet ten koste gaan van waterbergend vermogen. Kapitaalintensief
gebruik is een risico in verband met de grote inundatiekansen van het gebied.
Om water in de toekomst voldoende ruimte te geven is het van belang dat er voldoende
waterbergingsgebieden binnen de gemeente aanwezig zijn. Waterschap de Dommel heeft
een aantal gebieden aangewezen voor waterberging. Niet alleen het waterschap heeft de
waterbergingsgebieden aangewezen, maar ze worden ook beschermd vanuit de provinciale
verordening ruimte. De contouren van het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck worden
aangepast. Het Ringselven en de waterberging worden niet als paars (bedrijventerrein)
aangemerkt. Het woord ‘grotendeels’ wordt verwijderd. De gebieden zijn één op één
overgenomen. Tevens wordt opgenomen dat het niet is toegestaan om binnen de
waterbergingsgebieden kapitaalintensieve gebouwen.
 De kernen: In het kader van een zorgvuldig gemeentelijk gebouwenbeheer wordt het
volgende opgenomen: Gebouwen die geen directe binding hebben met de organisatie
‘gemeente Cranendonck’ maar wel in eigendom van de gemeente zijn worden afgestoten.
Belangrijk hierin is de afweging of het gebouw al dan niet een binding heeft met de
gemeente. Het kasteeltje Cranendonck heeft bijvoorbeeld een duidelijk binding, voor een
schoolgebouw is dit al veel minder. Belangrijk aandachtspunt bij het al dan niet afstoten van
gemeentelijke gebouwen is (mogelijke) leegstand. Voor gebouwen de afgestoten worden
dient een goed passende functie gevonden te worden. Hierbij kan een link gelegd worden
naar de ambities uit de paragrafen 6.1, 6.3 en 6.5 waarbij inzetten op functiemenging een
belangrijk aspect is.
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Uitvoeringsparagraaf
 Ruimtelijke Beleid is toegevoegd aan de projectenlijst. Er stonden als wat ruimtelijke
beleidstukken op de lijst, deze zijn nu bij elkaar gevoegd als één categorie. De volgende op te
stellen beleidsstukken opgenomen:
Thema
W&L
RK
RK
W&L
W&L
W&L
RK
W&L
W&L
W&E
W&L
W&L
W&E

Ruimtelijk beleid
Aanloopgebieden centra
Ambitiedocument landschap, natuur en cultuurhistorie
Beschermde gebieden
Centrumplan Budel
Centrumvisie Maarheeze
Erfzorgwoningen
Hemelwaterbeleid
Ladder duurzame verstedelijking
Masterplan Budel Schoot
ontwikkeling agrarische sector en VAB-locaties
Planstudie Rijksweg A2
Toekomstig bestaan diverse sportcomplexen (studie)
Toekomstvisie Nassau Dietz Kazerne Budel

W&E
W&L
W&L

Sociale economische gebiedsVisie Cranendonck e.o.
“Kansen over de grenzen”
Woonvisie incl. woningbouwprogramma
Uitwerkingsplan gebiedsvisie Kansen over Grenzen

Fase van ontwikkeling
toekomstige ontwikkeling
definitie
toekomstige ontwikkeling
uitvoering
definitie
toekomstige ontwikkeling
initiatief
initiatief
uitvoering
toekomstige ontwikkeling
toekomstige ontwikkeling
toekomstige ontwikkeling
toekomstige ontwikkeling
uitvoering
uitvoering
uitvoering



De volgende projecten zijn toegevoegd:
• Bij zorg is het project ‘ Unique sellingpoints Cranendoncks onderwijs’ opgenomen.
• Bij werk en economie is het project uitbreiding Van Cranenbroek opgenomen. De
raad heeft op 16 december 2014 ingestemd met het principe verzoek voor een
uitbreiding aan de Ant. Fokkerstraat en de Randweg – Zuid.



De volgende projecten zijn verwijderd:
• Project Wolfswinkel/ Zusterhof is gereed en derhalve van de projectenlijst
verwijderd.
• Het project Dr. Ant. Mathijssenstraat is verwijderd, het project Hotel Budel is het
zelfde project en stond dus twee keer op de lijst.
• Project Sint Servaasstraat Budel Dorplein wordt verwijderd. De grondexploitatie is
hiervan inmiddels gesloten.
• Woningbouw Gastel (Venneweg) wordt verwijderd aangezien alle kavels reeds
verkocht zijn.



De volgende projecten zijn aangepast:
• Het project ‘ Os Thoes’ werd aangeduid als ontwikkeling in Budel noord. De
specifieke aanwijzing bij het project Budel Noord is weggehaald aangezien gezocht
wordt naar en meest optimale locatie voor dit project wat ook elders in de gemeente
plaats kan vinden.



Wijzigingen t.a.v. toets ladder duurzame verstedelijking:
• Diverse projecten zijn op ON HOLD gezet. Deze status hebben zij gekregen gelet op
de ladder duurzame verstedelijking. Voor deze projecten dient nader onderzocht te
worden of zij de toets aan de ladder kunnen doorstaan. ON HOLD betekent niet dat
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de projecten op dit moment worden afgeschreven. De komende maanden zullen de
projecten getoetst worden aan de ladder. Het kan zijn dat deze projecten door
kunnen gaan, maar het kan ook zijn dat het niet mogelijk cq. verantwoord is om deze
projecten door te laten gaan. Bij de begrotingsbehandeling in november 2015 wordt
een nieuwe uitvoeringsparagraaf aangeleverd. De volgende projecten zijn nu op ON
HOLD gezet:
 Goorstraat Soerendonk – het gaat hier om uitbreiding van het
woningbestand, de behoefte is niet voldoende onderbouwd en binnen
Soerendonk zijn nog veel ongebruikte bouwtitels aanwezig.
 TC- De ROOS Budel – Schoot het gaat hier om een wijzigingsbevoegdheid in
het bestemmingsplan. Dit zijn nog geen concrete bouwtitels, de behoefte
voor extra woningen is gering en er zijn meerdere onafgebouwde projecten
in Budel – Schoot (’t Ekker en Striboschhof).
 Verplaatsing / uitbreiding C1000 – bij verplaatsing van de C1000 wordt het
aantal vierkante meter detailhandel uitgebreid, ook uitbreidingen van
detailhandel moet getoetst worden aan de ladder. Onderzocht dient te
worden of hieraan wordt voldaan.
 Woon erf meubelmakerij de BIM – hiervoor moet nog een procedure
opgestart worden. De behoefte is onvoldoende aangetoond.
 Hotel Budel – bij het project Hotel Budel is ook de realisatie van meerdere
appartementen voorzien. De appartementen zijn een uitbreiding van het
woningbestand. De behoefte hierin is onvoldoende aangetoond. De
gemeente heeft nog altijd een positieve grondhouding tegen de komst van
een hotel binnen haar gemeente.
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BIJLAGE 1

Nieuwe Tabel 1 op blz 15
Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2014'

Leeftijdsspecifieke bevolkingsontwikkelingen, 2015-2030

Leeftijd
0- 4 jaar
5- 9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
65-69 jaar
70-74 jaar
75-79 jaar
80-84 jaar
85-89 jaar
90-94 jaar
95+
Totaal

2015

2020

2025

2030

1.010
1.025
1.170
1.165
1.005
1.035
1.075
1.080
1.335
1.650
1.630
1.495
1.470
1.520
1.135
755
495
245
95
20

1.050
1.070
1.065
1.110
1.020
1.015
1.180
1.115
1.120
1.350
1.635
1.585
1.460
1.405
1.445
1.030
590
305
95
25

1.065
1.100
1.105
1.020
955
1.010
1.145
1.225
1.185
1.160
1.350
1.605
1.545
1.390
1.350
1.315
815
370
125
30

1.080
1.125
1.150
1.055
855
975
1.160
1.205
1.275
1.180
1.170
1.335
1.560
1.480
1.365
1.240
1.065
515
160
35

20.670 20.860

20.985

20.405
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BIJLAGE 2

DIT IS de NIEUWE TABEL 4.2
op blz 16

CRANENDONCK
De ontwikkeling van de bevolking uitgesplitst naar demografische componenten, 2015-2030
2015

2020

2025

2030

20.405

20.670

20.860

20.985

200
175
20

205
190
15

205
205
0

Buitenlands migratiesaldo
Binnenlands migratiesaldo
Totaal migratiesaldo

40
0
40

30
0
30

30
0
30

Bevolkingsgroei

60

45

30

8.675
8.670

9.005
9.020

9.275
9.315

Bevolking per 1-1-2014
Geboorte
Sterfte
Natuurlijke aanwas

Totaal huishoudens
Totaal woningvoorraad

9.395
9.475

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen. Hierdoor kunnen er geringe afwijkingen voorkomen.
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