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1. Bevolkingssamenstelling
Anno 2016 telt de gemeente Haaksbergen 24.332 inwoners (CBS, 2016a) en volgens de meest
recente prognose zal het inwoneraantal doorgroeien naar 25.127 in 2040 (PBL & CBS, 2010).
Haaksbergen heeft een bevolkingsdichtheid van 232 inwoners per vierkante kilometer, dit is lager
dan de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland (502 inwoners per vierkante kilometer). Bijna
de helft (46%) van de inwoners is getrouwd, dit ligt hoger dan het aandeel getrouwde mensen in
Nederland (40%) (CBS, 2015).
In Nederland is er sprake van een sterke toenemende vergrijzing. De mate van vergrijzing kan
worden uitgedrukt in de grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder
en het aantal personen van 20 tot en met 64 jaar. De groep 20-64-jarigen valt voor een groot deel
samen met de (potentiële) beroepsbevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Uit de
gegevens in de onderstaande tabel (Tabel 1) blijkt dat de percentages personen 45 tot 65 jaar en
personen 65 jaar en ouder hoger liggen dan in Nederland. Volgens de meest recente prognose zal het
aantal personen van 65 jaar en ouder in Haaksbergen stijgen van 21,4% naar 22,4% (CBS, 2016f).
Tabel 1: Leeftijdsverdeling Nederland en Haaksbergen

Leeftijd
Personen tot 15 jaar
Personen 15 tot 25 jaar
Personen 15 tot 45 jaar
Personen 45 tot 65 jaar
Personen 65 jaar en ouder
Totaal

Nederland

Haaksbergen

Percentage
17%
12%
25%
28%
18%
100%

Percentage
17%
11%
21%
30%
21%
100%

.

(CBS, 2015 & CBS, 2016a)
Volgens prognoses van het RIVM zal de grijze druk in Haaksbergen in de periode 2013-2040
waarschijnlijk toenemen van 35,8 naar 61,8 (zie ook Tabel 2). De grijze druk ligt daarmee zowel in
2013 als in 2040 boven het gemiddelde van Nederland.
Men kan ook kijken naar de zogenoemde groene druk. De groene druk is de verhouding tussen het
aantal personen van 0 tot 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde ‘productieve’
leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar. De grijze- en groene samen vormen de demografische druk. In Tabel
2 valt af te lezen dat de groene druk in Haaksbergen in 2013 boven het landelijk gemiddelde ligt en in
de periode 2013-2040 waarschijnlijk licht toeneemt, namelijk van 41,7 naar 43,3. Met deze lichte
toename blijft de groene druk boven het gemiddelde van Nederland.

3

Tabel 2: Vergelijking Nederland en Haaksbergen betreffende de grijze en groene druk

Jaar

Nederland

2013
2040

Grijze druk
Haaksbergen
28
51

Groene druk
Nederland
Haaksbergen
35,8
61,8

38,4
41,7
41,0
43,3
(RIVM, 2014a &RIVM, 2014b)

De gemeente Haaksbergen telt 9.968 huishoudens met een gemiddelde huishoudengrootte van 2,4
personen. De gemiddelde huishoudengrootte in Nederland is 2,2 personen (CBS, 2016b). Op dit
moment telt Haaksbergen 2.730 eenpersoonshuishoudens, 3.401 huishoudens zonder kinderen en
3.837 met kinderen (CBS, 2016b). De verwachting is dat het aantal huishoudens in Haaksbergen zal
stijgen naar 10.991 in 2040 (Provincie Overijssel, 2015). De stijging van het aantal huishoudens in de
gemeente Haaksbergen zal onder andere veroorzaakt worden door een sterke toename van het
aantal eenpersoonshuishoudens.

Figuur 1: Huishoudens in Haaksbergen
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(CBS, 2016b)
De bevolking van de gemeente Haaksbergen bestaat voor 12% (2.876) uit allochtonen, waarvan 7%
(1.660) westerse allochtonen en 5% (1.216) niet-westerse allochtonen. Met 3% (648) van de
bevolking is de Turkse gemeenschap de grootste groep niet-westerse allochtonen (CBS, 2015). De
eerste Turken kwamen begin jaren zestig naar Haaksbergen om als gastarbeider te werken in de
textielindustrie. De groep werd de grootste onder zowel de niet-westerse als westerse allochtonen
doordat relatief veel van hen zich hier blijvend vestigden en hun gezinnen lieten overkomen.
Het percentage niet-westerse allochtonen in Haaksbergen (5%) ligt onder het gemiddelde van
Nederland (12%). Volgens het CBS zal in de periode 2012-2040 het percentage niet-westerse
allochtonen in Nederland toenemen van 11,6 naar 15,9 en stijgt het percentage westerse
allochtonen licht van 9,3% naar 11% (RIVM, 2014c).
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2. Wonen
Anno 2016 bestaat de woningvoorraad van de gemeente Haaksbergen uit 10.162 woningen en ligt de
gemiddelde woningwaarde op € 211.000 (KING, 2016a), net boven het gemiddelde van Nederland (€
209.000). In 2012 kwam het aantal woningen in Haaksbergen nog neer op 9.790, hier is dus een
stijging waarneembaar. De woningen in Haaksbergen hebben het volgende bouwjaar:

Figuur 2: Aantal woningen naar bouwjaar
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(CBS, 2016c)
Het bovenstaande figuur (Figuur 2) illustreert dat de meeste woningen zijn gebouwd in de periode
1955-1975. In Tabel 3 is het percentage woningen naar oppervlakte zichtbaar. Uit de gegevens blijkt
dat 26,5% van de woningen in Haaksbergen een oppervlakte heeft van 150m2 of groter. Dit
percentage ligt hoger dan het gemiddelde van Nederland en de provincie Overijssel.
Tabel 3: Percentage woningen naar oppervlakte
Oppervlakte woning

Kleiner dan 75m2

75 – 150m2

Groter dan 150m2

Haaksbergen
Prov. Overijssel
Nederland

982 (10%)
70.927 (14%)
1.535.239 (20%)

6.475 (63,5%)
309.306 (63%)
4.709.523 (62%)

2.705 (26,5%)
113.524 (23%)
1.396.536 (18%)
(CBS, 2016c)

In 2014 bestond 69,2% van het aantal woningen in Haaksbergen uit koopwoningen en 30,8% uit
huurwoningen. De huursector van Haaksbergen bestond voor 71,8% uit sociale huur en 28,2% uit
particuliere huur (KING, 2016b). In 2013 was 23% van de totale woningvoorraad in het bezit van een
woningcorporatie, wat lager is dan het landelijk gemiddelde van 31% (CBS, 2016d).
In oktober 2016 stonden er, volgens HuizenZoeker (2016), 227 woningen te koop in Haaksbergen. De
vraagprijs hierbij was:
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Tabel 4: Gemiddelde vraagprijs woningen

Nederland
Prov. Overijssel
Haaksbergen

Gemiddelde vraagprijs
Gemiddelde vraagprijs/m2
€ 316.751
€ 2.256
€ 282.329
€ 1.991
€ 292.665
€ 1.991
(HuizenZoeker, 2016)

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 4) blijkt dat de gemiddelde vraagprijs per m2 van woningen in
Haaksbergen onder het landelijk gemiddelde ligt. De gemiddelde vraagprijs ligt in Haaksbergen op
hetzelfde niveau als in de provincie Overijssel.
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3. Economie
Haaksbergen telt 9.350 banen (Provincie Overijssel, 2015a). De sectoren met de meeste banen zijn
groot- en detailhandel (2.647 banen) en industrie (1.826 banen) (Figuur 3).

Figuur 3: Arbeidsmarkt banen naar sector 2015
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In de periode 2011-2015 daalde het aantal banen van 9.790 naar 9.350. Uit Tabel 5 kan worden
opgemaakt dat het aantal banen en vestigingen in de gemeente Haaksbergen inmiddels is gestegen
van 9.190 in 2014 naar 9.350 in 2015.
Tabel 5: Aantal banen in Haaksbergen
Jaar Banen totaal Vestigingen totaal
2011
2012
2013
2014
2015

9.790
9.670
9.320
9.190
9.350

1.720
1.710
1.700
1.740
1.770
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De potentiële beroepsbevolking (iedereen tussen de 15 en 65 jaar) in de gemeente Haaksbergen
bestaat anno 2016 uit 15.050 personen. Volgens de jongste prognose zal dit aantal zijn gedaald naar
14.960 personen in 2020. Van de potentiële beroepsbevolking is 71,6% werkzaam.
Anno 2016 was 46% van de totale bevolking van Haaksbergen hoogopgeleid, 19% middelbaar
opgeleid en 25% laagopgeleid. Vergeleken met Nederland zijn er in Haaksbergen relatief veel
hoogopgeleiden.
Het aantal personen met een uitkering in december 2015 was als volgt (CBS, 2016d):
Tabel 6: Aantal inwoners met een uitkering in de gemeente Haaksbergen en Nederland
Soort uitkering
Aantal in
Percentage
Aantal in
Percentage
Haaksbergen
van het
Nederland
van het aantal
aantal
inwoners
inwoners
vanaf 15 jaar
vanaf 15 jaar
Bijstanduitkering
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Werkeloosheidsuitkering (WW)
AOW

460
1000
610
5270

2,3%
4,9%
3%
25,9

448.680
776.840
427.980
3.370.730

2,6%
4,6%
2,5%
19,9%

Totaal:

7340

36,1%

5.024.230

29,6%
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