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Nunhem, 10-3-2021 

 

Betreft: Woningbouw Nunhem 

 

Geacht college van B&W, 

 

Zoals u ongetwijfeld weet ligt woningbouw in de kleine kernen momenteel onder een 

vergrootglas. Niet alleen vanwege de behoefte maar ook omdat woningbouw de 

potentie heeft leefbaarheid in de kernen op peil te houden of zelfs te verbeteren. 

In het dorp Nunhem is de laatste 40 jaar minder dan 1 woning per jaar gebouwd. 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw mocht er niet gebouwd worden vanwege 

vliegtuiglawaai, toen kwamen er beperkingen door provinciaal beleid en daarna de 

kredietcrisis,telkens bleef Nunhem, wat woningbouw betreft, met nagenoeg lege 

handen achter. 

 

Dat dit de leefbaarheid in de kern sterk onder druk zet is duidelijk. 

Kort voor de herindeling van de gemeente Leudal heeft de voormalige gemeente 

Haelen nog het plan structuurbeelden Nunhem aangenomen dat voorzag in de bouw 

van ongeveer 30 woningen in Nunhem, ook hier heeft de Gemeente Leudal – 

ongetwijfeld vanwege de economische gevolgen van de kredietcrisis- niets meer mee 

gedaan. 

Nu is de situatie echter anders, er moet flink gebouwd worden om in de 

woningbehoefte van de Nederlander te voorzien en dat geeft ook kansen voor 

Nunhem. 

Het kan volgens mij niet zo zijn dat er in de kernen Neer en Haelen -beiden op 1 

kilometer afstand van Nunhem- een woningbehoefte bestaat en in Nunhem niet, zoals 

het woonbehoefte onderzoek aangeeft. Het grootste bedrijf van Leudal ligt in 

Nunhem, dit bedrijf gaat de komende tijd nog flink uitbreiden, ook hier zie ik 

mogelijkheden om mensen door het bouwen van passende woonruimte mensen te 

binden aan Nunhem of Leudal. 

 

Dit leidt bij mij tot de volgende vragen; 

1. Zijn er momenteel plannen of voornemens om woningen te bouwen in 

Nunhem? 

2. Wordt er in contact met Nunhems gesproken over eventuele huisvesting van 

werknemers? 

3. Klopt het dat het voormalige schoolgebouw op termijn leeg komt liggen? Zo 

ja, zouden in het kader van o.a. het uitvoeringsprogramma woningen een 

gepaste invulling zijn op deze locatie? 

 

Ik hoop op een snel, maar vooral ook positief antwoord. 

 

Leon Linssen 


