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Zuiden van Drenthe
efbaar
het minst
mins leefbaar
JAAP KIERS
ASSEN In het zuidoosten van Drenthe en in de regio Hoogeveen is
sprake van stapeling van problemen die met leefbaarheid te maken
hebben.

Die conclusie trekt gedeputeerde
Rein Munniksma (PvdA) uit het rapport Leefbaarheid Drenthe dat gisteren werd gepresenteerd. Het rapport
heeft alle factoren van leefbaarheid
belicht. Daartoe behoren bevolkingsaantallen,
leeftijdsopbouw,
woningmarkt, sociale structuur, inkomen, voorzieningenniveau en de
gezondheid van mensen.
Onderzoekster Marja Jansssens
van CMO STAMM rapporteerde een
stortvloed aan gegevens, zonder
daarbij tot waardeoordelen te komen. Wel blijkt zonneklaar dat problemen als krimp, werkloosheid,
vergrijzing en waardedaling van woningen het meest voorkomen in

Hoogeveen en de Veenkoloniale gebieden.
Volstrekt helder is dat Drenthe in
2030 toe kan met hetzelfde aantal
woningen als er nu staan, want de
bevolkingsaantallen nemen snel af.
Het aantal kinderen tot 15 jaar, in
2014 nog 82.526, zal in 2044 nog
slechts 70.084 zijn. Ook de vergrijzing neemt toe, in 2044 is een derde
van de bevolking 65 jaar of ouder.
Drenten zijn in ruime mate tevreden over de leefbaarheid. De provincie wordt ervaren als veilig en er is
relatief weinig overlast. Wat het woningaanbod betreft zullen er in de
toekomst meer kleinere huizen
moeten komen, omdat het aantal
eenpersoonshuishoudens relatief
toeneemt. Munniksma wijst erop
dat overheden op termijn zullen
moeten ingrijpen op de woningmarkt. Corporaties zullen gezinswoningen moeten ombouwen tot kleinere of slopen.
De gedeputeerde denkt dat op ter-

mijn ook in de koopsector ingrepen
noodzakelijk zijn. Vooral woningen
met een matige staat van onderhoud zijn in Drenthe moeilijk te verkopen. ,,Opknappertjes zijn veel te
koop’’, stelde Munniksma. ,,Dan ligt
een zekere mate van verloedering al
snel op de loer.’’
Het rapport constateert dat geld
wel degelijk gelukkig maakt. Drenten ervaren geen problemen met de
bereikbaarheid van voorzieningen
omdat ze zich verplaatsen met de
auto. Ze blijven tot op hoge leeftijd
uiterst tevreden, zelfs in gebieden
waar nauwelijks voorzieningen zijn.
Van alle Nederlanders gaan Drenten het meest om met hun buren.
Het aandeel is wel kleiner geworden.
In 2006 had nog 64 procent contact
met de buren, in 2012 was dat nog
maar 54 procent. ,,Naoberschap bestaat nog steeds’’, stelde Munniksma, die donderdag begint als waarnemend burgemeester in Menterwolde.

