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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!

‘Opbrengsten’ van het woondebat in de Tweede Kamer

Nieuwsbrief



1 De prioriteit van het kabinet is een betaalbare woning voor

iedereen, of je nu huurt of koopt. Belangrijk: de overheid gaat

zelf niks bouwen, maar wil de regel- en belastingdruk verlagen

zodat er sneller gebouwd kan worden, en huren en koopprijzen

betaalbaar blijven.

2 Doel is om woningbouw te versnellen tot 100 duizend 

woningen per jaar. Tot 2030 moeten er ongeveer 900.000 

woningen zijn gerealiseerd.

3 Woningcorporaties worden door het afschaffen van de 

verhuurdersheffing aangespoord meer sociale huurwoningen te

bouwen en op te knappen.

4 Meer woningen voor starters, senioren en middeninkomens

moeten onder meer gerealiseerd worden door de bouw van

15.000 tijdelijke woningen en door het vaker ombouwen van

kantoren en woningen.

5 De bouwlocaties worden niet beperkt tot de 14 eerder 

aangewezen woningbouwgebieden. Er mag door heel 

Nederland gebouwd worden. Daarbij wordt rekening gehouden

met de natuur.

6 Koophuis bereikbaar maken: bestaande huurders met een

grondgebonden woning mogen onder bepaalde voorwaarden

hun huurwoning kopen van een woningbouwcorporatie.

7 Hypotheek bereikbaarder: Voor starters geldt dat de 

actuele studieschuld bepalend wordt bij de aanvraag van een

hypotheek. Voor seniorenwordt het eenvoudiger een deel van

de waarde van het huis op te nemen (en zo bijvoorbeeld hun

kinderen te helpen bij de aankoop van een huis).

8 Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijs-

bescherming. Daarnaast wordt malafide verhuur tegengegaan

door een meldplicht, registratieplicht en verhuurvergunning.

Minister De Jonge deed (voorlopig) geen toezegging om de

huren te bevriezen vanwege de hoge inflatie. Wel beloofde hij

hier voor half februari uitsluitsel over te geven.

Afgelopen week debatteerde de Tweede kamer
met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting
over de op hol geslagen woningmarkt. 
Hieronder de woonplannen van het kabinet Rutte
IV op een rij.
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