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Een droom dichterbij brengen: 
Meer kans op een woning naar wens 
 
“Corporaties mogen en kunnen minder”, lezen we vaak. Inderdaad zijn we aan meer regels 
gebonden. We moeten meer kiezen wat we doen en ons verantwoorden. Dat laatste is zeker niet 
erg. En scherper kiezen helpt ons bepalen wat echt belangrijk is. Zo is één van onze dromen: meer 
kans op een woning, die past bij iemands mogelijkheden, voor iedere woningzoekende. 
 
Het is één van de ambities uit ons nieuwe ondernemingsplan. De nieuwe Huisvestingswet helpt 
daarbij, met het principe dat mensen kunnen wonen waar ze willen in Nederland. Die vrijheid biedt 
mensen meer mogelijkheden zich te vestigen, bijvoorbeeld in de buurt van werk of familie. In de 
regio Noord-Veluwe zijn op basis van de wet goede afspraken gemaakt voor de 
woonruimteverdeling. Uitgangspunten zijn: gelijke kansen voor iedere woningzoekende, heldere 
regels en een eenvoudige toewijzingsmethode. 
 
Er zijn dus meer mogelijkheden om een woning te vinden, maar de krapte op de woningmarkt is 
daarmee nog niet opgelost. We willen dus ook het woningaanbod vergroten. Voor de langere 
termijn met nieuwbouw, waar dat financieel haalbaar en nodig is. Maar vooral het aanbod op korte 
termijn vergroten is onze uitdaging. 
 
We onderzoeken hoe we tijdelijke woonlocaties van de grond kunnen krijgen, bijvoorbeeld op 
braakliggende terreinen. En we zijn een proef begonnen waarbij we soepeler omgaan met 
aanvragen voor onderverhuur van kamers in onze huurwoningen. Zo krijgen mensen meer kans 
om op een korte termijn betaalbare woonruimte te vinden. Voor huurders kan het daarnaast een 
manier zijn om beter rond te komen, of extra aanspraak in huis te hebben. Het nieuws over deze 
proef werd flink opgepakt in de media. We hopen dat het bij u en woningzoekenden net zo 
aanslaat! 
 
Heeft u ook (creatieve) ideeën voor meer, geschikte woonruimte in deze regio? Laat het ons 
weten. Zo zetten we samen weer een stap richting ons doel! 
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