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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



De juiste woning op de juiste plaats, Geen Woorden

maar Daken!!

Oude IJsselstreek is een gemeente waar het prettig is om te

wonen en dat moet in de toekomst zo blijven voor jong en oud.

De gemeente Oude IJsselstreek moet een gemeente zijn waar

nu echt - met de grootste spoed - wordt ingezet op woning-

bouw in zowel de huur- en koopsector voor jongeren, starters,

jonge gezinnen, mensen die op zoek zijn naar levensloop-

bestendige woningen, statushouders, arbeidsmigranten, etc.

Kortom, werken aan de realisering van woonruimte voor alle

doelgroepen.

Op de korte termijn heeft het bouwen van voldoende kleinere

woningen en het realiseren van levensloopbestendige woningen

de prioriteit, hierbij rekening houdend met de duurzaamheids-

eisen die anno 2022 gesteld worden. Naast nieuwbouw is ook

de aanpassing van bestaande woningen aan de huidige woon-

wensen erg belangrijk, hiermee kunnen we leegstand voor-

komen.

Enkele van onze speerpunten voor woningbouw zijn:

Bouwen van woningen

De krimpgedachte heeft ervoor gezorgd dat de woningmarkt op

slot zit. Er is veel te weinig aanbod- en doorstroming. Jongeren

hebben bijna geen mogelijkheid om zelf woonruimte te 

bemachtigen.  Daarom moet er wat Lokaal Belang betreft de 

komende jaren echt ingezet worden op woningbouw in alle

kernen. Op 5 grote locaties worden nieuwe wijken gerealiseerd,

de inzet in deze wijken is het realiseren van in totaal 2.250

nieuwe woningen de komende 10 jaar.  

Sociale woningbouw

Bij de ontwikkeling van de 5 nieuwe wijken is één van de voor-

waarden dat 25% van het aandeel nieuw te bouwen woningen

bestaat uit sociale huurwoningen.

Kleine kernen en woningbouw

In alle kleine kernen worden woningbouwplannen ontwikkeld,

veelal zijn de belangenverenigingen de ‘kar-trekker”’ samen

met een vertegenwoordiger van de Vereniging Kleine Kernen en

de gemeente Oude IJsselstreek. Ook hier ligt de aandacht mede

op starters- en levensloopbestendige woningen.

Betaalbare huurwoningen voor jongeren en andere

doelgroepen, de zgn. Uuthuuskes

De ontwikkeling van bouwplannen kost tijd. Om nu toch al

woonruimte te realiseren wil Lokaal Belang alles op alles zetten

om 100 tijdelijke woningen (max 15 jaar), de zgn. Uuthuuskes

te realiseren. De eerste tijdelijke woningen moeten voor de

zomer 2022 al gereed zijn. 

Deze betaalbare huurwoningen (huur ca. € 525,-) kunnen

vooral aan jongeren uit onze gemeente een tijdelijke woon-

ruimte bieden, later kunnen ze doorstromen naar een andere

woning. Jongeren en jonge gezinnen in de wijk- en dorp is van

belang voor de toekomst. Dit voor behoud van de vitaliteit in

onze grote- en kleine woonkernen.

Elke woonkern heeft zijn specifieke woonwensen

Wij moeten weten hoe onze inwoners willen wonen, nu en in de

toekomst. Daarom wordt er elke 4 jaar een woonwensen onder-

zoek uitgevoerd.

Lokaal Belang zet zich in voor een prettige, veilige en gezonde

leefomgeving voor alle inwoners van de gemeente Oude IJssel-

streek. Wonen is onze gemeente is meer dan een dak boven je

hoofd hebben. Om onze doelstelling te kunnen uitvoeren, heb-

ben we speerpunten geformuleerd die hieraan een bijdrage

moeten leveren.

Via https://www.lokaalbelang.info is het verkiezingsprogramma

in te zien.
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Slagvaardig en 
betrokken

Lokaal Belang 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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