
 

 

 

 

 

Wonen. 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een 

ankerpunt in de samenleving en de basis van waaruit je de wereld tegemoet treedt.  

Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp midden van en samen met anderen.  

Iedereen heeft er recht op goed te wonen, voor een redelijk deel van zijn besteedbaar inkomen. 

Wonen is verbonden met zeggenschap  over de eigen woning en woonomgeving: als 

bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op die manier 

een directe invloed op hun woonomgeving hebben.  Zeggenschap gaat daarom ook over de 

invloed die huurders e n  gemeenten hebben op het beleid van de woningcorporatie.  

Huurdersparticipatie en -medezeggenschap zijn hierom noodzakelijk. 

Wij streven naar gemengde wijken in 

dorpen. Dit betekent dat er ruimte is 

voor diversiteit: jongeren, 

alleenstaanden, gezinnen met kinderen, 

meerdere generaties van een familie 

onder één dak, ouderen en 

statushouders. Gemengde wijken (met 

een evenwichtige verdeling van koop en 

huur, duurder en goedkoop) passen bij 

het idee van een samenleving waarin 

iedereen ertoe doet.   

Woensdrecht heeft een bijzondere 

structuur, met 5 kernen en een aantal 

buurtgemeenschappen. Ieder dorp of buurtgemeenschap vraagt om eigen oplossingen op het 

gebied van wonen. Dit in combinatie met thema’s als zorg, energie en voorzieningen. De 

bevolking vergrijst en zal op termijn krimpen.    

Daar moet nu al op worden ingespeeld. Het gaat er niet alleen meer om grote aantallen huizen 

bij te bouwen maar ruimte te scheppen voor allerlei woonvormen, voor uiteenlopende wensen 
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bouwen aan de randen van de dorpen. Het gaat om het beter maken van de woningen die er 

al staan. En om gericht woningen toe te voegen binnen de bestaande dorpsstructuren 

(‘inbreiden’). Met verschillende oplossingen proberen we de woonlasten van mensen terug te 

dringen.   

Als voorbeeld dat er lokaal wordt nagedacht over de problemen rond bouwen zijn er in 

Huijbergen drie belangenverenigingen die zich hard maken voor extra woningen in Huijbergen. 

Ondernemersvereniging Hover, Dorpsplatform Huijbergen (DPH) en de Dorpscoöperatie 

Huijbergen (DCH) willen de koppen bij elkaar steken dat de woningbouw in Huijbergen een 

extra impuls krijgt.  

Dit zijn initiatieven die op steun van de PvdA Woensdrecht kunnen rekenen.  

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Sociale woningbouw hebben we weer op de agenda gezet.  

• We hebben de aanzet gegeven tot de “Blijvers lening”. Die is bedoeld voor mensen 

die hun woning “levensloopbestendig” willen maken, maar die daar het geld niet 

voor hebben en ook niet bij de bank kunnen lenen.  

• Stimuleren van starterwoningen in Huijbergen  

• Zorgen voor zorgwoningen in alle kernen voor de senioren met indicatie beneden 

ZZP5 in de vorm van begeleid wonen met name hebben wij de Ontwikkeling 

Noordrandfase 2 aandacht gegeven voor betaalbare en duurzame woningen. 

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• Oudere moeten zeker zijn dat zij verantwoord langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Een flink aantal bestaande woningen moet met voorrang worden 

aangepast, of nieuwe gelijkvloerse kleine 2 persoons huizen bouwen. Het 

realiseren van voldoende betaalbare woningen voor jong en oud zodat deze 

doelgroepen in ons dorp kunnen blijven wonen in de komen 4 jaar. Om dit zo 

efficiënt mogelijk te regelen pleiten wij ervoor om de partners, die belang hierbij 

hebben, te bundelen zodat er een sterk en goed overleg zal zijn.  

• Deze woningen kunnen ook gebruikt worden als starters woningen door onze 

jongeren.  

• Iedereen moet zeker zijn dat zij betaalbaar kunnen wonen. Betaalbaar wonen 

betekent ook: beter wonen. Duurzamer en energiezuinig, zodat de woonlasten 

omlaaggaan. Beter wonen betekent ook beter bouwen, gericht op de woonwensen 

van jongeren, gezinnen en ouderen in plaats van de portemonnee van 

projectontwikkelaars.  



 

 

• We willen bevorderen dat er meer sociale huurwoningen komen waarvoor niet 

meer dan 592 euro (huidige “eerste aftoppingsgrens”) per maand betaald hoeft te 

worden. Deze woningen zijn vooral bestemd voor 1 en 2-persoonshuishoudens.   

• Er geldt zoveel mogelijk een verkoopverbod op sociale woningen. Hierover maken 

we prestatieafspraken met de corporaties.  

• Als er gebouwd wordt, dan binnen bestaande dorpsgrenzen.  

• We nodigen actief projectontwikkelaars en anderen uit om te experimenteren met 

vormen van woningbouw voor jongeren (ook kleine huizen) en 

levensloopbestendig (ver)bouwen voor ouderen, al of niet in woongroepen en in 

combinatie met zorg.  

• Snel aan de slag gaan met de ontwikkeling van de (toekomstig) leegstaande panden 

zoals bijvoorbeeld in Huijbergen rond de molen, het gemeentehuis, de 

badkamerwinkel 

• Wanneer de gemeente een gebouw verkoopt, geldt de verplichting om eerst te 

onderzoeken of het geschikt is om er woonruimte van te maken of een andere 

bestemming te geven.  

• We ondersteunen initiatieven van particulieren die gezamenlijk woningen willen 

ontwikkelen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en wooncoöperaties)  

• Speciale aandacht gaat uit naar particuliere woningen die slecht geïsoleerd zijn 

(zoals de door corporaties verkochte huurwoningen); de gemeente zet hier extra 

op in met haar duurzaamheidsbeleid, bijvoorbeeld door subsidies toe te wijzen aan 

de minst geïsoleerde huizen (met de laagste energie labels).  

• De gemeente zorgt ervoor dat alle belanghebbenden goed kunnen snappen hoe 

het toewijzen van woningen, ook aan bijzondere groepen zoals statushouders, 

werkt.   

 

De gemeente gaat desnoods zelf bouwen als de marktsector en/of de corporaties er niet voor 

zorgen dat er in Woensdrecht een voldoende gevarieerd aanbod van woningen is.  



 

 

 


