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Aanleiding
In opdracht van de Euregio en de daarin gelegen gemeenten en regio’s is er onderzoek gedaan naar
de verhuisbewegingen binnen het Euregio-gebied en naar daar buiten. Dit alles in relatie tot de Krimp,
of te wel de demografische ontwikkelingen qua bevolkingsafname en leeftijdsveranderingen. Het
betreft het project ‘EUREGIO bewe(e)gt – Migratiebewegingen in de EUREGIO’. Verhuisbewegingen
hebben grote invloed op de ontwikkeling van de bevolking en zijn daarom een van de belangrijkste
factoren als het gaat om toekomstgerichte strategie-ontwikkeling van alle gemeentelijke
beleidsterreinen. In het project zijn o.a. de bewegingen binnen het EUREGIO-gebied en ook de
migratiepatronen in de individuele gemeenten van de EUREGIO gepresenteerd en geanalyseerd.
Inhoud mededeling
Op vrijdag 16 maart jl. zijn in het gemeentehuis van Bronckhorst de resultaten van het onderzoek op
hoofdlijnen gepresenteerd. De opdracht is uitgevoerd door het Duitse bureau ILS uit Dortmund
gezamenlijk met de Universiteit van Utrecht. Gegevens uit diverse databanken zijn gebruikt. Voor
Nederland is de CBS-data daarbij centraal. Nieuw onderzoek is gedaan naar de directe
verhuisbewegingen over de grens omdat deze uit de landelijke data niet te herleiden zijn. Het CBS
registreert wel dat iemand naar Duitsland verhuist, maar niet of dat naar Berlijn of Bocholt is. Daarvoor
is dus aanvullend onderzoek verricht bij de bevolkingadministraties bij de deelnemende gemeenten.
De uitkomsten van het onderzoek zijn volledig te lezen op de website van de Euregio:
http://www.euregio.de/onderzoeksresultaten
Voor de regio Achterhoek zijn de uitkomsten niet echt een verrassing omdat wij de meeste
verhuisgegevens al in beeld hadden gebracht bij het opstellen van de Regionale Woonvisie 20102020. De verhuizingen direct over de grens van en naar Duitsland zijn heel beperkt in dit gebied.
Uiteraard in de gemeente Aalten, direct aan de grens liggend, iets hoger dan bij de andere
gemeenten. Dat jongeren wegtrekken naar universiteitssteden en dat jonge gezinnen de Regio
Achterhoek weer inkomen was dus ook geen verrassing, evenmin als de grote onderlinge relatie
tussen diverse Achterhoekse gemeenten.
De prognose van de bevolkingsontwikkeling is gebaseerd op Primoscijfers, dus vergelijkbaar met de
lokale en regionale woonvisie.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
De uitkomsten voor Aalten, COROP Achterhoek, gehele Euregio-gebied en de power point presentatie
van 16 maart jl.

