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Wonen in Hommerts-Jutrijp is één, willen 
wonen is twee, kunnen wonen in Hommerts-
Jutrijp is drie. 

Van de huidige inwoners van het tweelingdorp 
willen veel hier hun ‘oude dag’ ook wel slijten. 
Dat vereist echter de nodige voorzieningen en 
coöperatie. Oudere bewoners zouden wel 
kleiner willen gaan wonen, al dan niet in 
clustervorm, waarbij een winkel een welkome 
aanvulling zou zijn 

Jongere bewoners hoeven zeker niet weg, maar hebben 
soms geen andere keus als ze er aan toe zijn om op eigen 
benen te staan. Er zijn niet altijd voldoende huurwoningen 
(starterswoningen) beschikbaar en de huizen die te koop 
staan, vergen in negen van de tien gevallen een investering 
die de jongeren zich (nog) niet kunnen veroorloven. De 
wens om voldoende huurwoningen te houden, leeft sterk 
in het dorp. Daarbij is de wens om ‘eigen jeugd’ voorrang 
te verlenen bij het toewijzen van huurwoningen. In 
Hommerts-Jutrijp opgegroeide huurders voelen zich meer 
betrokken bij het dorp, willen eerder vrijwilligerswerk doen 
en willen zich – of zijn al – aangesloten bij een of meerdere 
verenigingen. Dit alles komt de leefbaarheid van het dorp 
ten goede Oudere huurwoningen moeten waar nodig 

aangepast worden aan de huidige eisen des 
tijds. Leegstand dient te worden tegengegaan 
om verpaupering te voorkomen. Bewoners zien 
dat als reëel gevaar voor de leefbaarheid. 
Leegstand is minder bewoners, is minder 
kinderen op de school, is minder leden voor de 
verenigingen, is minder drukte in het dorpshuis. 

Bewoners van Hommerts-Jutrijp zouden ook nieuwbouw 
toejuichen. Stilstand is achteruitgang. Nieuwbouwplannen 
bestaan, maar het perceel grond waarop die plannen 
gerealiseerd zouden kunnen worden, is in handen van een 
projectontwikkelaar. Dorpsgenoten willen graag weten wat 
de plannen zijn van deze projectontwikkelaar en wat de 
mogelijkheden zijn om aan de Scheltingawei tot de 
realisatie van een nieuwbouwwijk te komen. De leden van 
de werkgroep: ,,We missen hier 
uitbreidingsmogelijkheden, het staat in ons dorp op slot. 
Er moeten bouwmogelijkheden komen voor een breed 
publiek..’’ 

Er dient een opening gezocht te worden, want de wens om hier te (blijven)  
wonen is nog altijd groot! 
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23 kinderen wonen buitenhuis 
19 kinderen wonen nog thuis 
42 

Hiervan willen: 
40% In het dorp ( blijven ) wonen 
60% Niet in het dorp wonen 

Hiervan vinden: 
86% Niet voldoende aanbod  
14% Wel voldoende aanbod 

Van de respondenten willen:  
36% Huren 
50% Kopen  
14% Geen voorkeur 



Totaal 23 uit wonenden 



Het is goed wonen in Jutrijp-Hommerts, men is honkvast  

Men blijft over het algemeen lang in Jutrijp-Hommerts wonen  

Voor starters en ouderen is er een tekort aan geschikte woningen  



13 personen hebben aangegeven  
mee te willen denken 

Enquête is ingeleverd bij woononderzoek van gemeente SWF  

Woningruil naar voorbeeld van De Hoeve 

Voormalig Texas farm Steak 
verbouwen tot wooneenheden voor 
Jongeren en/of ouderen 

Voormalig Tapijt boerderij ombouwen 
tot woon eenheden voor jongeren 
en/of ouderen 

Leegstaande  boerderijen ombouwen 
tot woon eenheden voor jongeren 
en/of ouderen. 




