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Geachte lezers

Op woensdag 16 maart 2022 aanstaande mogen we stemmen voor de gemeenteraad van de Oude IJssel-
streek. De leden van huurdersvereniging WijWonen, de overige huurders van Wonion en andere inwoners
willen uiteraard ook weten wat ze de komende jaren van de verschillende partijen kunnen verwachten op
de belangrijke thema’s: wonen, leefbaarheid, klimaat en energietransitie. 

Wonen prijkt de laatste jaren bovenaan de politieke agenda’s van de verschillende partijen, maar over de
oplossingen voor de woningnood verschillen links en rechts wel van mening. Feit is dat de woningmarkt
flink onder druk staat. Koopwoningen zijn voor starters een luxeproduct geworden, de betaalbaarheid van
(midden)huurwoningen neemt af en de wachtlijsten voor sociale huur lopen op.

Meer woningen moeten er komen! Dat vinden partijen eensgezind, zo lezen we her en der in publicaties 
en op de social media. Meer betáálbare woningen bovendien. Dat is niet alleen in het belang van woning-
zoekenden, maar in het belang van de hele gemeente Oude IJsselstreek, klinkt het door in de verschillende
(raads)vergaderingen. Maar over hoe welke partij welke doelen wil bereiken en op welke termijn, willen we
graag meer weten. Daarover willen we de leden van huurdersvereniging WijWonen en inwoners van de
Oude IJsselstreek de komende weken, in onze wekelijks nieuwsbrief, graag informeren. In maximaal 500
woorden lichten ze hun programma, ideeën en visie op de thema’s wonen en leefbaarheid toe. 

De redactie

‘Opbrengsten’ van het woondebat in de Tweede Kamer

Nieuwsbrief

Gemeenteraadsverkiezingen 2022



DorpEnPlattelandBeweging wil dat er naar behoefte voor

alle leeftijdsgroepen betaalbare woningen worden gebouwd in

de gehele gemeente. Vraag en aanbod op de woningmarkt is 

momenteel niet in verhouding. Ervaringen door de jaren heen

hebben geleerd dat de woningmarkt enorm kan schommelen,

wij kijken daarom niet verder dan vijf jaar. 

In die periode willen we 1800 woningen realiseren, elk jaar

volgt er een herberekening om de aantallen en diversiteit bij te

stellen. Eerst binnen de kernen kijken naar mogelijkheden om

vrijkomende scholen, kantoor-, horeca- en winkelpanden om te

vormen tot woningen en vrijkomende gronden van bijv. scholen

en sportvelden te bebouwen. 

Woningbouw kan het snelst gerealiseerd worden op gronden

die al in het bezit zijn van de gemeente, dus daarmee starten. In

grotere plaatsen ook kijken naar mogelijkheden voor hoog-

bouw. Bouw van Tiny Houses, kangoeroewoningen en tijdelijk

bijplaatsen van mantelzorgunits mogelijk maken. Pas als alle

mogelijkheden binnen kernen en aangrenzend aan de 

bestaande bebouwing uitgeput zijn kijken naar landbouwgrond. 

In het buitengebied maatwerk leveren bijvoorbeeld bij bedrijfs-

beêndiging, sloop van bedrijfsgebouwen en opsplitsen van boer-

derijen. Om verpaupering van het platteland tegen te gaan en

om criminaliteit buiten de deur te houden kan daar nieuwbouw

gerealiseerd worden. Nieuwe woningen in het buitengebied

mogen niet leiden tot beperkingen voor de bedrijfvoering van

de agrarische sector. Agrariërs dienen uiteraard wel rekening 

te houden met het woongenot van medebewoners in hun 

omgeving. 

Noaberschap tussen bewoners van de kernen, het buitengebied,

boeren en andere ondernemers moet in zijn algemeenheid hoog

in het vaandel staan. Inwoners dienen in een vroegtijdig sta-

dium in plannen te worden betrokken, dat voorkomt problemen.

Bij renovatie, verbouw of nieuwbouw willen we eenvoudige 

regelgeving. Circulair bouwen, woningisolatie en zonnepanelen

op daken stimuleren en zoveel mogelijk energieneutraal 

bouwen. Dat is het meest duurzaam. 

Levensloopbestendig bouwen voorkomt dat je op je oude dag

uit het sociale netwerk wordt gehaald daarom geven we daar-

aan de hoogste prioriteit. Er kan een streep door de welstands-

commissie dus onze gemeente welstandsvrij maken.

Scheefwonen zien te voorkomen door afspraken te maken met

woningcorporaties. Bepaalde iniatieven voor woonvormen 

worden gestimuleerd. We willen bijvoorbeeld de ouderen zoveel

mogelijk in hun eigen sociale omgeving laten blijven zodat hun

leefwereld intact blijft. Eigen initiatieven hierin worden be-

loond. Een voorbeeld: wooncomplex Zwanenpoort in Varsseveld

met 20 appartementen en een gemeenschappelijke multi-

functionele ruimte voor senioren die bewust kiezen om in hun

woonplaats te willen (blijven) wonen. 

Verder willen we bij het toewijzen van woningen dat de 

gemeente voorrang geeft aan woningzoekenden obv sociale en

economische gebondenheid en dat bij het toewijzen van een

woning wordt gekeken naar urgentie en niet naar afkomst. Bij

nieuwbouw koopwoningen mag het niet zo zijn dat er zoal het

nu gaat tot in het westen wordt geadverteerd waardoor hier

mensen geen woning meer kunnen kopen. Dus ook nieuwbouw-

woningen voor bewoners met sociale en economische gebon-

denheid.  

Voor de leefbaarheid zijn onze speerpunten: 

• Initiatieven vanuit de bewoners belonen

• Behoud van voorzieningen

• Veilige, toegankelijke en onderhouden openbare ruimtes 

met aandacht voor gevaarlijke punten

• Groene en schone omgeving

• Oudere wijken opwaarderen

• Noaberschap promoten en tradties in stand houden 
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DorpEnPlattelandBeweging is een van de partijen die worden voorgesteld in de 
WijWonen Nieuwsbrief. Alle partijen uit de gemeente Oude IJsselstreek komen 
aan bod.
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