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Peiling draagvlak Nimmer Dor 

1. Inleiding 

De gemeente Rheden heeft een peiling uitgevoerd naar het draagvlak voor de 

nieuwbouwlocatie “Nimmer Dor” in Laag-Soeren. Aanvankelijk betrof dit plan de realisatie 

van ruim 120 woningen, recente uitgangspunten gaan uit van maximaal 65 woningen. 

Companen heeft de peiling in samenwerking met de gemeente uitgevoerd. 

 

Deze peiling gaat onder andere in op de volgende aspecten: 

• Mening over nieuwbouw in Laag-Soeren. 

• Mening over nieuwbouw op de locatie “Nimmer Dor”. 

• Mening over maximaal 65 woningen in plaats van ruim 120 woningen. 

• Stellingen over nieuwbouw, leefbaarheid en het dorp Laag-Soeren. 

• Belangstelling voor nieuwbouwwoning. 

 

Deze peiling is gehouden onder een representatieve a-selecte steekproef van inwoners in 

het dorp Laag-Soeren. De betrouwbaarheid van de uitkomsten is met 183 complete 

vragenlijsten 95%, dus een representatieve afspiegeling van de huishoudens in het dorp. 

60 huishoudens hebben de vragenlijst op internet ingevuld, ruim 120 huishoudens 

hebben meegedaan aan de telefonische peiling. Slechts 10 huishoudens hebben (bij 

telefonische benadering) aangegeven niet mee te willen werken aan de peiling. 

 

 

2. Uitkomsten van de peiling 

De gemeente gaf voor de uitvoering van de peiling aan dat het project leeft in het dorp. 

De volgende figuur geeft de bekendheid van het plan weer. 
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Figuur 2.1: Bekendheid plan Nimmer Dor 
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Bron: Peiling Nimmer Dor 

 

Vrijwel iedereen is bekend met het plan Nimmer Dor. Slechts één op de veertien 

huishoudens geeft aan het plan niet te kennen. Dit zijn vooral personen van 55 jaar of 

ouder. 

 

De belangrijkste vragen van deze peiling zijn of mensen vinden dat er gebouwd moet 

worden in het dorp Laag-Soeren én of Nimmer Dor de juiste locatie is om woningbouw te 

realiseren. 

 
Figuur 2.2: Bouwen in Laag-Soeren en Nimmer Dor juiste locatie 

77%

94%

47%

23%

6%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Voor of tegen bouwen in 

Laag-Soeren

Voorstanders: Nimmer 

Dor goede locatie

Tegenstanders: Nimmer 

Dor goede locatie

Voor Tegen

Bron: Peiling Nimmer Dor 

 

• Ruim driekwart is van mening dat er in de toekomst gebouwd moet worden in het 

dorp Laag-Soeren. De voorstanders van woningbouw in het dorp zijn vrijwel unaniem 

positief over Nimmer Dor als goede locatie. 

• Mensen die vinden dat er niet gebouwd moet of hoeft te worden in het dorp, hebben 

we gevraagd dat wanneer er tóch gebouwd wordt in Laag-Soeren, of Nimmer Dor 

dan een goede locatie is voor woningbouw. Ruim de helft vindt dat Nimmer Dor niet 

de goede locatie is. 

• We hebben gekeken of er verschillen zijn tussen huishoudens tot 55 jaar en 

huishoudens van 55 jaar en ouder, maar beide groepen zijn in vrijwel gelijke mate 
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voor of tegen de bouw van woningen in het dorp en voor of tegen locatie Nimmer 

Dor. 

 

Zowel de voor- als tegenstanders van bouwen in Laag-Soeren hebben we vier stellingen 

voorgelegd. De uitkomsten van de stellingen hebben we in de onderstaande tabel 

weergegeven.  

 
Figuur 2.3: Stellingen bouwen in Laag-Soeren 
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Bron: Peiling Nimmer Dor 

 

• Aanvankelijk betrof het plan Nimmer Dor de realisatie van ruim 120 woningen, 

recente uitgangspunten gaan uit van maximaal 65 woningen. Bijna driekwart van de 

huishoudens is van mening dat de realisatie van maximaal 65 woningen beter past bij 

de dorpse schaal dan de eerder geplande 120 woningen. 

• Tweederde van de huishoudens is het niet eens met de stelling dat nieuwbouw het 

dorpse karakter van Laag-Soeren aantast. Bijna een kwart is het hier wel mee eens 

en bijna één op de 8 huishoudens is neutraal over deze stelling. 

• De volgende stellingen kunnen op meer instemming rekenen. Acht op de tien 

huishoudens vinden dat woningbouw goed is voor de leefbaarheid van het dorp en 

driekwart is van mening dat nieuwbouw een bijdrage levert aan het instand houden 

van het voorzieningenniveau in het dorp. 
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Naast vragen en stellingen over wat mensen vinden van nieuwbouw (en Nimmer Dor), 

hebben we ook gevraagd of zij mogelijk interesse hebben in een nieuwbouwwoning in het 

dorp óf dat zij mensen kennen die mogelijk interesse hebben. 

 
Figuur 2.4: Interesse in nieuwbouw 
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Bron: Peiling Nimmer Dor 

 

Eén op de zes huishoudens (17%) geeft aan zelf interesse te hebben in een nieuwe 

woning in het dorp Laag-Soeren. Een groot deel hiervan kent ook nog eens mensen in 

hun omgeving die mogelijk interesse hebben. Ruim een derde kent mensen die mogelijk 

interesse hebben in een nieuwe woning in Laag-Soeren. 

 

Kijken we naar de verschillen tussen de leeftijdscategorieën, dan zien we dat 

huishoudens tot 55 jaar vaker aangeven (19%) zelf interesse te hebben in een nieuwe 

woning dan huishoudens van 55 jaar en ouder (13%). Ook gaven huishoudens tot 55 jaar 

vaker aan mensen te kennen die mogelijk interesse hebben. 

 

 

 

 

3. Conclusie 

Al met al is men overwegend positief over nieuwbouw in het dorp Laag-Soeren en over 

de locatie Nimmer Dor. Mensen denken dat nieuwbouw zorgt voor het behoud van het 

voorzieningenniveau en dat woningbouw goed is voor de leefbaarheid in het dorp. 

De nieuwe uitgangspunten (maximaal 65 woningen in plaats van 120) kunnen rekenen 

op meer instemming. 

 

Daadwerkelijke lokale kwantitatieve woningbehoefte in het dorp onderzoek je niet door 

een peiling, Wel hebben we gevoel willen krijgen bij enige vorm van interesse voor 

nieuwbouw vanuit de eigen kern. 17% van de huishoudens geeft aan zelf interesse te 

hebben in een nieuwbouwwoning en (wat zachter) bijna de helft van de huishoudens 

geeft aan (ook) mensen te kennen die mogelijk interesse hebben. 
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4. BIJLAGE: VRAGENLIJST 

Introductie 

Goedemorgen/-middag/-avond, ik bel u namens de gemeente Rheden in verband met 

een peiling naar draagvlak voor woningbouw in Laag-Soeren.  

Heeft u tijd om een paar vragen te beantwoorden? 

 

1) Ja, werkt mee 

2) Nee � einde enquête 

 

1. Bent u van mening dat er de komende jaren woningbouw zou moeten plaatsvinden in 

het dorp Laag-Soeren? 

1) Ja 

2) Nee 

3) Weet niet 

 

2. Bent u bekend met de plannen voor Nimmer Dor? 

1) Ja � naar vraag 4 

2) Nee 

3) Weet niet 

 

3. De gemeente Rheden heeft al lang plannen om woningen te bouwen op het terrein 

Nimmer Dor in Laag-Soeren. Dit terrein ligt achter de bebouwing van de 

Harderwijkerweg, omsloten door de Van Zwietenlaan, de Professor Talmaweg en 

een onverhard pad aan de noordkant.  

1) Verder 

 

4. Het college van de gemeente Rheden heeft uitgangspunten vastgesteld voor 

woningbouw op Nimmer Dor. Enkele van deze uitgangspunten zijn het realiseren van 

maximaal 65 woningen. Het aantal te bouwen woningen wordt daarmee kleiner dan 

in het oorspronkelijke plan. Het dorpse karakter moet behouden blijven. De woningen 

hebben maximaal één of twee lagen met een kap. 

2) Verder 

 

Als 1= ja 

5a. Is de locatie Nimmer Dor naar uw mening de meest geschikte locatie voor 

woningbouw? 

1) Ja 

2) Nee 

3) Weet niet 

 

Als 1=nee 

5b. U hebt aangegeven dat u van mening bent dat er geen woningbouw zou moeten 

plaatsvinden in Laag-Soeren. Als er toch gebouwd wordt, is de locatie Nimmer Dor 

naar uw mening dan een geschikte locatie voor woningbouw? 

1) Ja 

2) Nee 

3) Weet niet 
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Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: 
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6.1 Een plan met maximaal 65 woningen past beter bij het 
 dorp dan de eerder voorgenomen 120 woningen.  

� � � � �  � 

6.2  Nieuwbouw tast het dorpse karakter van Laag-Soeren 
 aan. 

� � � � �  � 

6.3  Enige vorm van woningbouw is goed voor de leefbaarheid 
 van het dorp. 

� � � � �  � 

6.4  Woningbouw kan een bijdrage leveren aan het instand 
 houden van het voorzieningenniveau in Laag-Soeren. 

� � � � �  � 

        

 

7. Bent u of kent u mensen in uw omgeving die mogelijk geïnteresseerd zijn 

(bijvoorbeeld oud inwoners) in een nieuwbouwwoning in Laag-Soeren. 

1) Ja, ik ben zelf geïnteresseerd 

2) Ja, ik ken mensen in mijn omgeving die mogelijk interesse hebben 

3) Ja, zelf geïnteresseerd en ik ken mensen in mijn omgeving die mogelijk 

interesse hebben 

4) Nee 

5) Weet niet 

 

8. Wat is uw postcode? 

 

 

 

 

9. Wat is uw geboortejaar? 

 

 

 

 

10. Wat is uw positie in het huishouden? 

1) Alleenstaand 

2) Gehuwd / samenwonend zonder kind(eren) 

3) Gehuwd / samenwonend met kind(eren) 

4) Eenoudergezin met kind(eren) 

5) Inwonend bij ouders / familie / vrienden 

6) Anders, namelijk: 

 

 


