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Betreft: uitnodiging avond over toekomstige woningbouw in Diepenveen donderdag 2 februari 2023 
 
Beste inwoner van Diepenveen,  
 
In heel Nederland is er momenteel een grote vraag naar woningen. Zo ook in Diepenveen. In 2021 is 
hiervoor een concept ambitie van 150 woningen voor de periode tot 2035 neergelegd bij de 
gemeenteraad ter besluitvorming. Deze woningen zijn met name bedoeld voor jonge mensen en voor 
ouderen die willen doorstromen naar een levensloopbestendige woning. 
 
De raad heeft dit besluit aangehouden om het dorp eerst de mogelijkheid te geven zelf een 
dorpsvisie op te stellen. Deze dorpsvisie is inmiddels opgesteld door inwoners van Diepenveen en 
hierin is de ambitie om 150 nieuwe woningen tot 2035 te bouwen herbevestigd. 
 
Voorkeurslocatie 
De gemeente kijkt nu naar welke locaties daarvoor geschikt zijn. Het stuk grond tussen de Melchior 
van Brielstraat en de sportvelden (tussen de Boxbergerweg en de hoogspanningsleidingen) is 
nadrukkelijk in beeld als voorkeurslocatie.    
 
Concept Routekaart Diepenveen 2022 
De ambitie voor woningbouw in Diepenveen, de doelgroepen waarvoor deze bedoeld zijn en de 
locatie waarop dit zou kunnen staan omschreven in een concept Routekaart Diepenveen 2022.  
Voordat we dit concept aan de gemeenteraad aanbieden ter besluitvorming, horen we graag eerst uw 
mening.  
 
Uitnodiging  
Wij nodigen u daarom uit op 2 februari om 20:00 uur in het Kulturhus in Diepenveen, inloop vanaf 
19.30 uur. Tijdens deze avond lichten wij de routekaart toe en heeft u gelegenheid hierop uw reactie 
te geven. Van de avond wordt een verslag gemaakt dat wordt aangeboden aan de raad bij de 
besluitvorming over de routekaart.  
 



www.deventer.nl 

Meer informatie 
Op www.deventer.nl/diepenveen vindt u de concept Routekaart Diepenveen 2022. De dorpsvisie 
vindt u op de website https://www.dorpspleindiepenveen.nl/nieuws/dorpsvisie-diepenveen-2030-2  
 
U, als aanwonende van de voorkeurslocatie, wordt uitgenodigd via deze brief. De overige inwoners 
van Diepenveen informeren wij  via de kanalen van de gemeente zoals het Deventer Nu katern in de 
Stedendriehoek en via de kanalen van het Netwerk Diepenveen.  
 
Heeft u vragen over dit project? Mail naar: wonendiepenveen@deventer.nl.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Han Beumer 
Regiemanager Gemeente Deventer 
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