
4 HESTIA MAGAZINE - WINTER 2019

En dan is er opeens een woord, dat de problematiek 

samenvat en door iedereen gebruikt wordt. Wooncrisis!

De Woonbond is onder deze noemer een campagne 

begonnen rond het probleem dat mensen hebben om een 

passende woning te vinden en de regering kondigt plannen 

aan om de woningbouw te bevorderen. Op hetzelfde 

moment heeft de gemeente Amersfoort een Deltaplan 

woonopgave opgesteld, om meer woningen te bouwen 

en nieuwe wijken te ontwikkelen.

Als je kijkt naar de alarmerende woorden lijkt iedereen 

het probleem heel serieus te nemen. Maar als je 

kritischer leest zie je dat het wel een beetje meevalt. 

De gemeente heeft veel moeite om aan de corporaties 

goede woningbouwlocaties aan te bieden, waar 

kostendekkend sociale huurhuizen gebouwd kunnen 

worden. Het ontwikkelen van nieuwe plannen is 

begonnen, maar dit soort processen is ingewikkeld 

en gaat langzaam. En als er grond is moeten de corpo-

raties vervolgens geld hebben om te kunnen bouwen. 

Problemen ontstaan eigenlijk nooit van vandaag op morgen, maar 

soms is er een pakkende benaming nodig om een probleem serieus 

te nemen. Dat je voor het huren van een sociale huurwoning 

jarenlang ingeschreven moet staan is geen nieuws en ook best 

logisch als het aantal sociale huurwoningen nauwelijks toeneemt. 

Dat het ook erg lastig is om een betaalbaar huis buiten de sociale 

sector te huren of kopen weten we ook al een tijd, maar de snel 

stijgende huizenprijzen en het tekort aan vrije sector huurwoningen 

maken dit probleem wel steeds groter en voelbaarder.
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Maar de corporaties hebben moeite om hun begrotingen 

sluitend te krijgen, vooral doordat ze steeds meer 

belastingen moeten betalen. Daar wordt door de regering 

een kleine korting op gegeven, maar in totaal nemen 

de belastingen snel toe. Daardoor zijn de corporaties 

extra voorzichtig en proberen ze met hogere huren hun 

inkomsten te verhogen.

Het systeem de afgelopen jaren 
langzaam vastgelopen
Mensen vinden moeilijk een geschikte woning en ze 

moeten er steeds meer voor betalen. De maatregelen 

die nu genomen worden zijn nog veel te klein. Op deze 

manier zal het lang duren om de knelpunten op te lossen.

Dus moeten we als huurdersorganisatie op alle mogelijke 

plekken laten zien tegen welke problemen onze huurders 

en de Amersfoortse woningzoekenden aanlopen.  

Bij Portaal vertellen we over de gevolgen van een 

stijgende huur, die er voor onze achterban hard inhakt. 

Daar mag niet gemakkelijk over gedacht worden.  

Bij de gemeente vertellen we hoe hard iedereen staat 

te springen om nieuwe sociale huurwoningen en dat 

daar bouwlocaties voor moeten komen. En samen met 

de andere huurdersorganisaties van Portaal maken we 

in Den Haag duidelijk dat er meer geld over moet blijven 

voor nieuwbouw van sociale huurwoningen en dat de 

stijging van huren niet houdbaar is.

Tekst: Jorn Jongma

De wooncrisis 

Alleen door iedereen bij de les te 

houden kan dit probleem opgelost 

worden. Dat gaat langzaam. 

De wooncrisis is nog lang niet over.
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