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Actieplan Wonen 

Wonen in Nijmegen: betaalbaar en passend voor iedereen  
 
Bouwen, bouwen, bouwen: dat is het devies voor de Nijmeegse woningmarkt. Niet alleen omdat er 
nu al te weinig woningen zijn, maar ook omdat Nijmegen blijft groeien en de trend van verdunning 
(steeds minder bewoners per woning) verder doorzet. Nijmegen heeft actieve en sociaal betrokken 
woningcorporaties. Samen werken we aan de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Ook voor de 
bouw van andere woningen gaan we partnerschappen aan met ontwikkelaars. Goed wonen is 
belangrijk voor iedereen, daarom moet er voor iedereen een geschikte woning zijn. De PvdA 
Nijmegen heeft hiervoor een 5-punten plan: 
 

1. Meer sociale woningbouw én meer middeldure woningen:  
Veel mensen zijn aangewezen op een sociale huurwoning. De wachttijden bij Entree zijn 
fors. Sociale huurwoningen zijn met name bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 
circa 37.000 euro. Dat betreft grofweg 70 % van de Nijmeegse huishoudens. Het aandeel 
sociale huurwoningen bedraagt 47 % van de Nijmeegse woningvoorraad. Dit toont aan dat 
er echt meer nieuwe sociale huurwoningen nodig zijn. De gemeente werkt met een actieve 
grondpolitiek en variabele grondprijzen (lagere prijzen om de bouw van betaalbare 
woningen mogelijk te maken) en maakt harde afspraken over de bouw van deze woningen. 
Daarnaast wil de PvdA een rem op de verkoop van sociale huurwoningen zo lang er zo’n 
groot tekort is. De Nijmeegse woningvoorraad heeft daarnaast een tekort in het 
middensegment: koopprijzen van 120.000 tot 180.000 en huurwoningen tussen 710 en 900 
euro maandhuur. Er zijn meer middeldure woningen nodig: dan sluit het aanbod beter aan 
op de vraag en kan er doorstroming op gang komen. Dit lost echter niet alle problemen op 
de woningmarkt op. Doorstroming zal slechts beperkt ontstaan. Het is een illusie te denken 
dat de problemen op de woningmarkt door doorstroming opgelost kunnen worden: veel 
mensen kunnen een verhuizing naar een duurder woningtype simpelweg niet betalen. De 
afgelopen jaren zijn er nauwelijks middeldure woningen gerealiseerd: de PvdA wil hier 
verandering in brengen door de grondprijzen aan te passen en de bouw van deze woningen 
op te nemen in de programma-eisen voor nieuwbouwlocaties. 
 

2. Veilige en betaalbare kamers, de Huurteams blijven ook na 2018 bestaan:  
Studentenkamers moeten veilig en leefbaar zijn. Verkamering van particuliere panden moet 
door de gemeente goed worden gecontroleerd. Overmatige concentratie van verkamerde 
woningen moet voorkomen worden. Kamers moeten daarnaast voldoen aan  de volgende 
eisen:  

a. brandveiligheid 
b. een eerlijke huurprijs via het puntensysteem 
c. goed onderhoud 
d. voldoende voorzieningen voor de stalling van fietsen en het bewaren van afval. 

De gemeente gaat actief controleren op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Bij 
misstanden bij huurwoningen (van student tot oudere) moeten huurders terecht kunnen bij 
de Huurteams. Zij helpen bij het vaststellen van een redelijke huur en het voeren van een 
procedure bij de Huurcommissie. De PvdA heeft zich hard gemaakt voor de oprichting en 
later de uitbreiding van de Huurteams. Er is echter slechts tot 2018 geld voor de Huurteams 
gereserveerd in de gemeentebegroting. De PvdA wil dat de Huurteams blijven bestaan, ook 
na 2018. Mocht bemiddeling door de Huurteams onvoldoende effect hebben of gaan 
verhuurders opnieuw in de fout, dan wordt de vergunning ingetrokken. 

 



3. Starterswoningen met tijdelijke huurcontracten en doorstroomcontracten: nieuwe 
wetgeving maakt het mogelijk met tijdelijke huurcontracten (5 jaar) te werken bij 
starterswoningen, daarna moeten mensen doorstromen naar een andere woning. Hierdoor 
komen de starterswoningen steeds opnieuw beschikbaar voor starters. Maar dan moet er 
natuurlijk wel een volgende woning beschikbaar zijn! Daarom moet er ook 
geëxperimenteerd worden met doorstroomcontracten: nu willen woningzoekenden soms 
hun wachttijd niet opofferen voor een woning die over een aantal jaar te klein zal zijn voor  
de huurder (bijv. bij een kinderwens op termijn). Met een doorstroomcontract zorg je dat 
hun meettijd bij Entree gewoon doorloopt en ze na een aantal jaar alsnog door kunnen 
stromen, als ze dat dan nog steeds willen. Ook voor ouderen moeten nieuwe 
contractvormen en doorstroombevorderende toewijzingsregels ontwikkeld worden, zodat 
zij passend kunnen wonen. 
 

4. Gemengde wijken 
De PvdA pleit al jaren voor gemengde wijken. Er moet een goede spreiding komen van 
(sociale) huur en koop over alle wijken. Dit geldt ook voor gezins-, ouderen-, studenten- en 
andersoortige woningen. Mensen moeten waar mogelijk (en als ze dat zelf willen uiteraard) 
binnen de eigen wijk door kunnen stromen naar een volgende woning. Hierbij is in het 
bijzonder aandacht nodig voor het realiseren van voldoende woningen voor ouderen, in de 
wijken waar deze ouderen graag (blijven) wonen. Ouderen die willen doorstromen van een 
eengezinswoning naar een kleinere woning worden daarbij actief ondersteund, bijvoorbeeld 
door een huurkorting bij de nieuwe woning wanneer een (gewilde) gezinswoning daardoor 
vrijkomt. De enige manier om de tweedeling in de stad echt tegen te gaan, is door sociale 
woningen te bouwen in de wijken waar er nu (bijna) geen zijn. 
 

5. Investeren in duurzaamheid en in de wijken waar dat het hardst nodig is 
Investeren in duurzaamheidsmaatregelen loont. Ook mensen die zelf niet kunnen investeren 
in woningisolatie of zonnepanelen, moeten kunnen profiteren van de gemeentelijke inzet op 
duurzaamheid. Samen met de woningcorporaties blijven we inzetten op verduurzaming van 
de bestaande huurwoningvoorraad. We investeren in het verbeteren van woningen in 
buurten waar dat het hardst nodig is, zoals Lindenholt, Hatert en Dukenburg. 
 

Bovenstaand plan willen we nog verder uitwerken met actuele inzichten over woonwensen van 
Nijmegenaren. Later dit jaar verschijnt het onderzoek WoON2018, maar de PvdA is op 
www.woonwensennijmegen.nl zelf ook een onderzoek gestart. De resultaten van deze enquête 
worden later deze maand gepresenteerd. Op basis van de huidige respons (180 deelnemers) zijn al 
wel enkele globale conclusies te trekken die aansluiten bij bovenstaande punten. Van alle huurders 
die op zoek zijn naar een andere woning, is 75 % op zoek naar een andere (betaalbare) huurwoning 
en 25 % naar een koopwoning. Dit bevestigt dat alleen bijbouwen van middeldure woningen niet 
volstaat: de stap van sociale huur naar koop of middeldure huur is voor veel mensen simpelweg te 
groot. De huurders onder de respondenten zijn bijna twee-en-half keer zo vaak op zoek naar een 
nieuwe woning dan de eigenaren van een koopwoning die de enquête invulden. 

http://www.woonwensennijmegen.nl/

