Openbaar

Zaaknummer: 69681

Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoorden op schriftelijke vragen van de VVD:
‘De gevolgen van bevolkingsgroei voor Wijchen’
Kernboodschap
Op 3 december 2021 heeft de Wijchense VVD fractie schriftelijke vragen gesteld aan het
college van B&W over de gevolgen van de bevolkingsgroei voor Wijchen (bijlage 1). In
deze informatienota beantwoordt het college deze vragen.
Eerdere besluiten
Datum
Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
n.v.t.
n.v.t.
Antwoorden van het college
1. Hoeveel inwoners telt de gemeente Wijchen nu?
Antwoord:
Wijchen telt momenteel 41.371 inwoners.
2. Welke bevolkingsgroei verwacht het college tot 2050?
Antwoord:
De bevolkingsgroei over zo’n lange periode is moeilijk in te schatten. Dat is van
veel dynamische factoren afhankelijk is: factoren zoals dubbele vergrijzing,
ontgroeningen, toekomstige migratie, vertrouwen in economie en de landelijke
verhuistrend vanuit de Randstad hebben hier invloed op. De gemeente heeft zelf
ook invloed hierop door de mate waarin we de lokale bevolkingsgroei willen
bevorderen.
Op de kortere termijn van tien jaar verwachten we in ieder geval een
bevolkingsgroei. Enkel uitgaand van het effect van de bouw van 2.700 nieuwe
woningen is een grove schatting dat Wijchen eind 2030 ruim 45.000 bewoners
telt.
Voor de periode na 2030 tot 2050 kunnen we op basis van de lange
termijnscenario’s van het CBS voor onze subregio en de hoge
woningbouwambities van de Provincie, zeggen dat een verdere lichte groei niet
vreemd zal zijn.
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3. Hoe verhoudt deze bevolkingsgroei zich tot de gebruiksdruk van onze
maatschappelijke voorzieningen?
Antwoord:
Wat betreft onderwijshuisvesting kan de bevolkingsgroei niet opgevangen worden
in de bestaande basisscholen. Voor maatschappelijke voorzieningen als
wijkaccommodaties zal de gebruiksdruk aanvankelijk niet groot zijn. In
nieuwbouwwijken groeit de vraag naar wijkruimte langzaam; MFA De Brink is daar
een voorbeeld van. Overigens kan De Brink ook fungeren als maatschappelijke
voorziening voor de verdere uitbreiding van de Huurlingsedam. En kan De
Speelhoeve/Westwijzer aanvankelijk als maatschappelijke voorziening voor de
nieuwbouw van Wijchen-West dienen. De druk op de sportaccommodatie zal
waarschijnlijk toenemen.
Het is moeilijker in te schatten wat de bevolkingsgroei betekent voor de druk op
andere voorzieningen zoals zwembad, bibliotheek, theater en middelbare scholen.
Uitgaande van een groei van circa 4.000 inwoners in de komende tien jaar zal de
druk toenemen, maar ons eerste idee is dat die binnen de huidige omvang
opgevangen kunnen worden.
4. Voor welke voorzieningen worden investeringen voorzien als gevolg van noodzakelijke
uitbreiding van deze voorzieningen door deze bevolkingsgroei?
Antwoord:
De nieuwbouwplannen in Wijchen-West geven volgens de laatste
leerlingenprognose op de piek een behoefte aan 21 klaslokalen. Het lijkt voor de
hand te liggen dat er in die nieuwe wijk een eigen basisschool zal komen,
gecombineerd met kinderopvangvoorzieningen. Met meer dan 400
basisschoolleerlingen extra in Wijchen-West komt de beschikbare capaciteit voor
gymnastiekonderwijs waarschijnlijk onder druk te staan. Onderzocht moet worden
of een nieuwe gymzaal nabij de nieuwe school noodzakelijk is.
Scholen in een nieuwbouwwijk kennen een opbouwfase, een piek, en vervolgens
een daling tot de stabiele fase is bereikt. Een denkbare optie is om de school ‘op
de piek’ te bouwen. Als de school naar verloop van tijd weer wat leegloopt kan de
vrijkomende ruimte worden gebruikt voor andere maatschappelijke voorzieningen.
5. Welke acties is het college hierop voornemens te nemen?
Antwoord:
Voor de kortere termijn tot 2030 zijn we reeds in gesprek met de Kans en Kleur
over de onderwijsgebouwen in de bestaande en nieuwe wijken.
Voor de langere termijnvraag, na 2030, is het nodig om eerst andere vragen te
beantwoorden. Wil Wijchen überhaupt verder groeien na 2030? Als het antwoord
daarop ja is, moet gekeken worden onder welke voorwaarden deze groei kan
plaatsvinden. Daarna moeten de gevolgen van deze groei in kaart worden
gebracht. Graag verwijzen hiervoor ook naar de gebiedsuitwerkingen binnen de
verstedelijkingsstrategie van de Groene MetropoolRegio Arnhem-Nijmegen:
https://www.groenemetropoolregio.nl/projecten/verstedelijkingsstrategiearnhem-nijmegen-foodvalley/.
Geheimhouding: n.v.t.
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