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Een halve eeuw wachten op een sociale huurwoning? 

Niet als u zich inschrijft! 
 
Denkt u (op termijn) aan verhuizen naar een sociale huurwoning in de regio Noord-Veluwe? 
Schrijft u zich dan in als woningzoekende. Dan hoeft het geen jaren te duren voor u kans maakt 
op een huurwoning. Onlangs wezen we een woning toe aan iemand met een inschrijfdatum uit 
1964. Heeft deze huurder een halve eeuw moeten wachten op een huis? Gelukkig niet. Er is 
meer vraag dan aanbod van sociale huurwoningen op de Noord-Veluwe, maar de wachttijd is 
een stuk korter. 
 
Deze huurder had toevallig een lange woonduur opgebouwd. De gemiddelde tijd tussen een 
eerste keer reageren op een woning en het vinden van een huurwoning, is zo’n 5,5 jaar. De 
gemeente waarin u zoekt, het soort huurwoning (kamer, appartement of eengezinswoning) en 
de populariteit van de wijk maken verschil. Maar hoe kan het, dat iemand pas na 51 jaar een 
woning heeft gevonden? 
 
Dat heeft te maken met oude regels voor mensen die nu al in een andere huurwoning wonen. 
Als inschrijfdatum mogen zij de datum invullen waarop zij op hun huidige adres zijn gaan 
wonen. Deze regels gelden tot 1 juli 2016. Daarna moet iedereen zich inschrijven en is de dag 
waarop ze dat doen ook de inschrijfdatum. In dit geval verhuisde een oudere huurder van een 
eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement in een gebouw met lift. 
 
Dit voorbeeld toont aan dat wachttijd niet precies hetzelfde is als inschrijftijd. Het loont de 
moeite om zo snel mogelijk in te schrijven als woningzoekende. Vroegtijdig inschrijven 
vergroot uw kans op een sociale huurwoning op het moment dat u echt op zoek gaat. 
 
Natuurlijk heeft UWOON ook een rol in het verkorten van de wachttijd. Met name in Harderwijk 
willen we extra sociale huurwoningen bouwen. Dat vergt echter tijd, terwijl wij ook zien dat de 
druk op de woningmarkt toeneemt. We zijn dan ook blij dat in de regio 4 tot 5 kleinschalige 
locaties worden ontwikkeld voor tijdelijke huisvesting van statushouders en andere 
woningzoekenden, die snel woonruimte nodig hebben. Binnen een jaar moeten er in de regio 
tenminste 200 zelfstandige en onzelfstandige tijdelijke woonvoorzieningen bij komen. UWOON 
gaat hier beslist haar steentje aan bijdragen! Zo zorgen we, samen met de gemeenten, voor 
voldoende huisvestingsmogelijkheden voor alle woningzoekenden in de regio. 
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