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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



Belangrijkste uitgangspunt voor de VVD is goed en betaal-

baar wonen. Of je nu alleen wilt wonen in Ulft, samen met je

partner in Varsseveld, een heel gezin in Terborg, huur of koop,

voor allemaal is de woningnood hoog. Als VVD Oude IJssel-

streek willen we vooral dat er veel gebouwd gaat worden,

zodat er ruimte komt op de hele markt. 

Dat willen alle partijen overigens. Maar wij willen in de eerste

plaats vooral versnellen door goed te kijken naar de procedures.

We willen als pilot proberen of we bepaalde procedurele zaken

en toetsing buiten de gemeente kunnen leggen. En ook als raad

willen we zoveel mogelijk delegeren aan het college. Zodat

bouwplannen niet afhankelijk zijn van de agenda van de 

gemeenteraad.

Voor nu ligt dus vooral de nadruk op versnellen. Dat betekent

dat we willen inzetten op een flexibele inzet van nieuwe 

plannen. Denk bijvoorbeeld aan de splitsing van bestaande 

woningen, het bewoonbaar maken van een goede schuur, of 

bijvoorbeeld aan de tiny houses. Daarnaast willen we ook de

welstandscommissie afschaffen. Nadeel hiervan is dat we 

weinig grip hebben op wat voor woningen er dan gebouwd

gaan worden. Voor de langere termijn willen we doorgaan op

de ingezette weg om nieuwe wijken aan te leggen. Zo blijft er

voldoende ruimte voor groen binnen de kernen. En kunnen we

naar wens sturen in de behoefte van type woningen in prijs-

klasse, huur of sociale huur.

We willen vooral bouwen voor onze eigen inwoners.  Achter-

hoekers zijn vaak niet alleen gebonden aan de Achterhoek,

maar vaak ook aan eigen dorp of stad. Vooral voor jongeren is

het jammer wanneer er geen plek is in hun eigen dorp. Daarom

kijken we naar mogelijkheden om deze doelgroep voorrang te

geven.
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De VVD 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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