In een komende DC-vergadering zouden we eens moeten praten over een update van de Dorpsvisie.
De vorige is van 2015, aangeboden aan B&W en Raad in 2017.
Ik heb hier nog de bedankbrief van burgemeester Maarten Divendal, waarin hij op 12 juli 2017
schrijft:
“wij gaan graag met het Dorpscomité verder in gesprek om de ambities uit de Dorpsvisie verder te
brengen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat er concrete ruimtelijke voorstellen vanuit
de gemeente, het Dorpscomité en/of initiatiefnemers ter tafel komen”
(in de volgende alinea worden we uitgenodigd voor een borrel, die hebben we dus nog tegoed
)
De hoofdthema’s uit de Dorpsvisie 2016 waren: een beetje woningbouw (tegen krimp en vergrijzing)
en veiliger verkeer (alle wegen, ook Oude Spoorbaan), met behoud van school, Springbok en HSV.
Op beide fronten is niet veel, eigenlijk geen, voortgang geboekt, ondanks veel inspanningen aan onze
kant, zowel voor bouw als voor verkeer. De school is fors kleiner geworden, een afname in 11 jaar
van 120 naar 55 leerlingen, 6 per jaar. Al dat zo doorgaat zit de school over 2 jaar onder de
ophefnorm. En dan komt íe nooit meer terug.
Voor een mogelijke update van de Dorpsvisie heb ik de gemeente gevraagd om een recent overzicht
van de bevolkingsopbouw. Dat is: hoeveel mensen zijn er hier van elk geboortejaar.
Dus een lijst van 1920 tot 2020, met van elk jaar het huidige aantal inwoners van De Hoef.
Pieter Scholten heeft heel snel voor die lijst gezorgd (dank!).
De vorige was met gegevens van 2015, dus we kunnen mooi vijf jaar later vergelijken met toen.
In de Dorpsvisie 2016 werd al vastgesteld dat we krimpen en vergrijzen, en dat de mensen die de
kinderen moeten krijgen (20-40 jaar) er veel te weinig zijn: de helft van wat gebruikelijk is in
Nederland. Met als gevolg: erg weinig kinderen.
Het beeld van 2020 is slechter geworden:
Een paar kerncijfers:
- Aantal inwoners 882, dat is 1,2% minder sinds 2015 (landelijk is er groei, en zeker in de
Randstad)
- 11% minder kinderen dan in 2015 (de 0-20 jarigen)
- 7 % minder 20-50 jarigen
- 7% méér ouderen (50+)
- Gemiddelde leeftijd omhoog van 44 naar 46 jaar.

De grafiek laat zien in oranje wat de aantallen inwoners per leeftijdsklasse nu zijn. De meest linkse
oranje kolom zijn de 0 tot 5-jarigen in 2020, 28 kinderen. Links ervan staat het aantal in 2015, blauw,
35 kinderen.
Bij alle groepen tot 25 jaar zie je de afname: oranje is lager dan blauw.
Bij de 25-30 jarigen is dat andersom. De 25-jarigen van 2015 (blauw) zijn nu de 30-jarigen van 2020.
Die inwoners zijn waarschijnlijk de kinderen van de nu 60+ ouders die ooit in de nieuwgebouwde
Merelslag gingen wonen. Bouwen helpt wel!
De groepen daarnaast, 30 tot 45 jaar, hebben we een veel kleiner aantal van dan landelijk: je ziet hier
ook al de dip in de grafiek. Dat leidt tot weinig kinderen.
Bij de meeste groepen vanaf 55 jaar zie je een toename: oranje hoger dan blauw. Vergrijzing aan het
werk.
Als er niet actief iets gaat gebeuren dan gaan de dingen vanzelf verder. Geen huizen erbij betekent
dat de krimp doorgaat, de veroudering doorgaat, de school dichtgaat, enzovoorts.
Nog duidelijker dan in 2006 (Wijkplan) en 2015 (Dorpsvisie) lijkt de noodzaak tot verjonging middels
nieuwe huizen aanwezig. Maar dan moet er nu wel iets gaan gebeuren.

