
Deil 2030! gáát voor een 

5 stappenplan:

1. Van “Woonvisie West Betuwe” naar “Visiedocument 2030! Deil”.

2. Van “Woningbehoefte West Betuwe” naar “Woningbehoefte Deil”.

3. Deil als één van de 26 kernen.

4. Bouwplan & financiering beschikbaar.

5. Deil heeft ambitie en laat niet los!
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Deil 2030! gáát voor een 

5 stappenplan:

1. “Woonvisie West Betuwe” en

“Visiedocument Deil 2030!”.
Deil 2030! sluit aan bij het doel van de Woonvisie West Betuwe 2020 -2030:
“Een woningaanbod dat aansluit op de behoefte van de inwoners 
van de 26 kernen” (blz. 9 van de Woonvisie gem. West Betuwe).

Het doel van Deil, verwoord in het visiedocument “Deil 2030!”:  
“Hoe de dorpskern Deil een toekomstbestendige fijne plek kan zijn voor 
zijn inwoners” (blz. 3 van het Visiedocument Deil2030!).
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Deil 2030! gáát voor een 

5 stappenplan:

2. Woningbehoefte West Betuwe - Deil.
Van 2020 naar 2030 gaat het aantal inwoners van West Betuwe van 51.300 naar 
56.600 (blz. 4 Woonvisie West Betuwe).   Dit is een groei van 10,33%.                           
Voor deze groei van 5.300 inwoners zijn 2.200 woningen gepland. (2,41 inw./woning)

Het aantal inwoners van Deil is in het jaar 2019: 2.100  (blz. 18 Woonvisie West Betuwe) 

Conform de te verwachten groei van het aantal inwoners tot 2030 betekent dit 
voor Deil: 2.100 inwoners x 10,33% = 217 inwoners.

Voor 217 inwoners zijn 90 NIEUWE WONINGEN nodig !
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Deil 2030! gáát voor een 

5 stappenplan:

3. Deil, één van de 26 kernen.

Ø De verenigingen in Deil onderschrijven allen het visiedocument Deil 2030!
Ø De motivatie om te blijven wonen in Deil is groot (zowel van jong als oud).
Ø Er is extra vraag naar woningen in het kader van de corridor A-2 

Ø Voorzieningen zijn er en willen we behouden:
Basisschool, eerstelijnszorg, OV (Hoofdingang en parkeerplaats NS-station 1.900 m. vanaf Spar-Deil), supermarkt, 
pinautomaat, ontmoetingsplek (‘t Duifhuis), horeca (diversen).
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In de raadsvergadering van 15-12-2020, nummer 2020/149: “Woningbouw is mogelijk in elke 
kern, passend bij de aard en de schaal van de kern. Extra groei krijgt de ruimte in de A2-
corridor”



Deil 2030! gáát voor een 

5 stappenplan:

4. Bouwplan & financiering beschikbaar.
Ø In Deil wil één van de ondernemers een bouwplan 

ondersteunen/ontwikkelen voor +/- 90 woningen, samen met een 
(voor de gemeente bekend)  bouwbedrijf.

Ø Het plan wil sterk rekening houden met o.a. mogelijk centrale 
energie-voorziening, milieu-aspecten, combinaties jong-oud, 
sociale woningbouw & vrije sector, hulp bij financiering voor 
starters, etc. 

Ø De ondernemer wil Deil helpen om de leefbaarheid te  behouden 
en mogelijk te verbeteren.

Ø Ontwerpschets en principeverzoek zijn april 2021 bij de gemeente 
West Betuwe ingediend!

Deil 2030! verwacht support van de gemeente West Betuwe.
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Deil 2030! gáát voor een 

5 stappenplan:

5. Deil heeft ambitie en laat niet los !
Ø Deil heeft een grote maatschappelijke samenhang.
Ø In Deil zijn 84 bedrijven/ondernemers lid van “Wij ondernemen Deil-Enspijk”.
Ø Deil heeft 18 organisaties/verenigingen, die het Visiedocument Deil 2030! steunen.
Ø Deil heeft een zéér actieve Dorpsraad, waarin wordt gewerkt aan maatschappelijke 

samenhang. (Betrokkenheid, Voorzieningen, Gebiedsontwikkeling en Duurzaamheid)

Ø Deil heeft de werkgroep “Deil2030!” die zich richt op het behoud van de leef-
baarheid en toekomstbestendigheid van Deil door onder meer het realiseren       
van nieuwbouw!

Ø De werkgroep gáát voor het algemeen belang, heeft veel bestuurlijke en (bouw-) 
projectmatige ervaring en is vastbesloten Deil en haar voorzieningen te behouden!
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