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Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de
leden van huurdersvereniging WijWonen, heeft het bestuur besloten
de komende periode wekelijks een nieuwsbrief te maken en te
versturen. In ieder geval per e-mail. Uiteraard kunt u de nieuws-
brief ook op onze website (terug)lezen www.wijwonen.com. 
We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct te kunnen 
inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws
en de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen en huren.
Veel leesplezier toegewenst!

Dé oplossing voor de woningnood?

Nieuwsbrief

Foto www.uuthuuske.nl



Tijdens de behandeling van de begroting is een motie ingediend

voor de bouw van 100 van deze tijdelijke woningen. Er is een

budget van 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. De 100 woningen

zijn bedoeld voor het opvangen van woningzoekenden in de

jaren waarin de permanente woningen worden gebouwd. 

Tijdelijk is in dit geval dan ook maximaal 10 tot 15 jaar. Er

wordt nu gezocht naar locaties, bij voorkeur op grond van de

gemeente waar al infrastructuur is, zodat het project zo snel

mogelijk kan worden gerealiseerd.

Tijdelijke flexwoningen

Er komen maximaal 100 tijdelijke, kleine flex-huurwoningen,

verdeeld over de verschillende kernen van de gemeente Oude

IJsselstreek. Deze flexwoningen worden ook ‘Uuthuuskes’ ge-

noemd en ze zijn bestemd voor jongeren en ouderen die ‘op

zichzelf’ of kleiner en gehuurd willen gaan wonen.

Deze tijdelijke kleine flexwoningen moeten het gat dichten 

op de woningmarkt voor jongeren en ouderen die geen huis

kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo wil

de gemeente ook proberen de jongere generatie vasthouden in

de regio en uitstroom voorkomen. 

Aanmelden en informatie

Inmiddels hebben al 148 inwoners aangegeven dat ze interesse

hebben voor dit type woning. 

Mocht u ook interesse hebben, maar dit nog niet hebt kunnen

aangeven (dit kon tot 24 december 2021), geen probleem! Dit

was een ronde om te inventariseren hoe groot de behoefte wer-

kelijk is. Later dit jaar kunt u zich zo nodig ‘echt’ aanmelden.

Op het digitale platform www.onzeoudeijsselstreek.nl/tijdelijk

wonen kunt u de voortgang volgen.

Met verplaatsbare circulaire en betaalbare 
Uuthuuskes wil de gemeente Oude IJsselstreek de
woningnood aanpakken door gebruik te maken
van tijdelijk beschikbare woningen en locaties.
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