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Leidse r¡æthouder Roos wn Gelderen: 'Gelijlc,raardige vroningen roor statushouders'

Leidse wethouder Roos van Gelderen: 'Gelijkwaardige

woningen voor statushouders'
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Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt in steeds meer gemeenten op gang. ln
Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en raoningcorporaties de bouw mogelijk
van 1S0

hoogwaardige woonunits, die minimaal twintig jaar kunnen rnrcrden gebruikt. Leiden heeft daarmee
een oplossing voor het veelgehoorde knelpunt bij tijdelijke r¡¡conruimte van hoge kwaliteit, dat de
investering niet opraeegt tegen de exploitatie.

Mix van doelgroepen
Op 4 maart uorden de eerste zestien vrroningen geopend op een braakliggend terrein in de stad. Ze
u¡crden gebruikt voor statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en reguliere
woningzoekenden. De duurzame houten woonmodules kwamen vorig jaar als een van de winnaars uit

de bus

d

ksb

rmO

om innovatieve huisvesting voor statushouders te stimuleren. De tudelijke units ljn door hun
uitstraling en kwaliteit evengoed permanent te gebruiken, stelde de jury destijds. De gemeente is ook
met andere aanbieders van woonunits in gesprek.

Klein maar hoogwaardig
Voor de Leidse woningcorporatie Ons Doel, volop met collega's en gemeente in gesprek over het
huisvesten van statushouders, komt de vernieuwing rond het ontuerpen van tijdelijke huisvesting op
het juiste moment. 'Je hebt al meer dan tien jaar nodig om de kosten eruit te krijgen voor goedkopere
units', licht corporatiedirecteur Christoffel Klap toe. 'Dan kiezen we liever voor een klein, maar

hoogwaardig alternatief voor de reguliere woningen uaar statushouders, net als andere huurders,
recht op hebben.'Wethouder Roos van Gelderen vindt om nog een andere reden de gelijkwaardige
rnoningen belangrijk. 'Ook voor het draagvlak in de buurt en de uitstraling die het heeft. Bij
r/lÍconvormen voor langere tijd moet je niet met containers gaan werken.'

Tijdelijk: twee keer tien jaar
Die "langere tijd" is in Leiden contractueelvastgelegd. De woningen worden in eerste instantie voor
tien jaar neergezet, verspreid over drie locaties. De gemeente verplicht lch om na die tijd een nieuwe
tijdelijke of permanente plek aan te wijzen voor de woningen. Voor de grootste van de drie locaties is
het contract overigens nog niet getekend. Het blijkt toch nodig de modules daar te onderheien,
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waardoor een "forse overschrijding van de begrote 1,6 miljoen euro" is ontstaan , zegt de wethouder.
Het college moet de gemeenteraad om extra geld vragen.

Bouwbesluit
De duurzame \ þonmodules waarmee Leiden in maart op de eerste locatie van start gaat, voldoen
aan alle eisen van het Bouvrbesluit. Zo kunnen ze alsnog worden omgezet tot permanent bour¡nnerk,
zegt Jurrian Knijtijzer. Hij is directeur van Finch Buildings, dat de houten woningen ontwierp, vanuit de
gedachte: wel r¡,rconcomfort - op 29 vierkante meter -, geen afval. Het hogere prijskaartje is terug te

verdienen door afspraken over langdurig grondgebruik, is de overtuiging van Knijtijzer. 'lk ben blij dat
dat in Leiden nu is gelukt.'Hij is inmiddels met enkele andere gemeenten en corporaties in gesprek.

Kostenverdeling
Hoogwaardige tijdelijke r¡ioonunits kosten tussen 50.000 en 75.000 euro per stuk. De kosten daarvan
komen voor rekening van de drie betrokken vr,rcningcorporaties. De gemeente betaalt de plankosten
en het bouwrijp maken van de grond. De corporaties betalen per woonunit vijfduizend euro voor het
gebruik van de grond, zowel bij de eerste oplevering als na de verplaatsing naar een nieuwe locatie,
over tien jaar.

Leren van Leiden
Gemeenten die ook met tijdelijke huisvesting aan de slag gaan, kunnen leren van de lessen uit
Leiden, zegt wethouder Van Gelderen. Zo was het risicobedrag voor dit project - standaard 10
procent

te laag. 'Bij een innovatieve aanpak waarin je snel wilt kunnen handelen, moet je rekening
houden meer meer onverwachte uitgaven dan in een regulier bouraproject.'Ook heeft de gemeente

-

veeltijd gestoken in het creëren van draagvlak onder omwcnenden. 'Mensen in een klankbordgroep
laten meedenken is heel belangrijk en kost ook tijd.'Voor de taskforce binnen de gemeente was het
prettig geweest als ook de diverse ambtelijke afdelingen doordrongen waren geweest van de urgentie
van het project. 'Eigenlijk moet iedereen die een verzoek van de taskforce krijgt, van Zjn
leidinggevende horen: geef prioriteit aan deze vragen.'

Andere voorbeelden
Leiden is niet de eerste gemeente die tijdelijke ranningen neerzet voor het huisvesten van
vergunninghouders, meldt woordvoerder Gusje van der Donk van Platform OpnieuwThuis
Zij noemt voorbeelden uit Barneveld, Varseveld, Den Bosch en Eersel. 'Het oudste project voor zover
wijweten is afkomstig uit Peel en Maas, van januari2014. Daar gaat het om een mixvan

doelgroepen.'Ook Amsterdam heeft een groot project met tijdelijke woonunits, voor zowel
statushouders als studenten.
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Trouwen op loungeschip is een huweliik op driifzand
8n*g,onu"t

lla¡rlem en
omgwing

liâak Smakman
Heemrtêde * Her Outle Slot is ee¡
een prachtplek voor een trouwerij
en het Heemsæedse colleg€ besloor
daarom gelik het hele ¡errein aan ¡e
wijzen als Eouwlocatie, toen de post
Verkade Groep ruim zes jæ geleden vroeg om trouwen op een :urtgemeerde loungeboot rnogelük te
maken. Alleen: zo'n huwelíjk op de
Ringvaart is eigenlük ongeldig.

Trouwen op het Oude Slot kü sinds
jâ¿r vrijw€l ove¡al op het terrein.
Wie wil, km trouwen in het rozenprieel in de boomgaar4 in de úouwkapel of¡n de Adri¡en Pauwzeal. De
zes

enige voomaarde voor de huws.
lijksplaars is dat het een apart ruimte is met een dak erboven.
Det is een loung€boot ook, en va¡daardathet college die wens vao de
Post verkade Groep iawillþde en
het hele terein tot'Huis der g€-

meente' verklâarde. Een buurtbe.
woner wees het college er eind vorig
jaar echter op dat de sreigers zich
grorendeels op Haarlemmermeers
grondgebied bevi-nde¡L
Dat klopç constateerde de gemeente na enig onderznek. En dat bete.
kent dæ eeÀ huwe$k op een aange
mee¡de booÈ in d€ gemeente HærIemmermeer wo¡dt voltroldrcn. Als
daf door een Heemsteedse ambtenaar van de bugerlijke sÞnd wo¡da

voltrokken, is het ve$iefigbaar,
Het college heeft nu een nieuw be
sluit genomen: je kmt overal op het
tetrein ffouwen, maat niet op æn
a.angemeerde boor - i,l de gemeente
Haarlemtnermeer dus. Grote gevolgen heeft dan ovefig€ns nieL Her
Oude Slotheeft gem loungechepen
meer wãop getroun'd zou kumen
wotden" En, nog eeû gelukie er is in
de dgelopeD zeJ jaar ook nog nooit
een huwellik gesloten olr het w"ær,

D66-kopstukken in Heemstede
Slaak Smakman

Heêmstede :* Ðe landelijke campagnebus van D66 komt komende wiidag naar Heemsr€de. om
half elf arriveeft d€ bus op de Binnenweg en onder mee¡ Kame¡lid
Pia Dijkstra en Ëuroparlementarië¡ sophie h't Veld gaan dan een
uu¡flyeren op de winkelstraat.
L€deD vatr D66 Heemstede b¡engen deze weken op dive¡se Þlekken in Heemstede i¡ hun wiÉe
jassen het verhlezingsprogram-

m onder het mo$ô 'Goed werk,
goede zorg en goed onderwijs'
onder de a¿ndacht, Ook landelijke kåndialate¡ doen Heemstede
aatr Dülstr¿ is bekend als oudnieuwslezeres van het NOS-journaâI. Vorig jaâr werd in de Twee.
de Kamer ha¿f wetsvoorstel aang€nomen om bü orgaandonade
hetsysteem van'nee, æhzü'om te
bouwen totJa, ¡¿nzij'.
Inwoners en bezoek€rs van
l¡eemst€de zljn welkom om de
D66'ers âafi te schieten.

Miin vader stemde
alriid links'
Haarler¡ * Johann€s .Albertus
Mari¿ Stloomberg is net Zg
gewofden. Tien jaar geleden
ging Stroomberg met pensi
oen, verkocbt zijn huis en
kocht een boot om lange verre
reizen te maken. Maã zijn
vrouw Coby kreeg enome
heimwea ,,Ik moest kíezen
tussen coby en de boot, dus
dât was duidelijk de boot
werd verkocht.'
Hii heeft €¡ ge€¡. moment
spi,t van gehad w¿nr hij
wooftnu op één vân de moolste pleki$ vm Haarl€m. Op
de bovenste etage van een

huufappafiemenr in het
ScheeÞmâkerskw¿¡riea Hij
ziet nu dagel{iks de boten
voorbij varen en is dan intens
gelulddg. Mâ¿r vaker nog is
hij te vinden aan de zülweg
waar hlj manuje van alles bij
sociëteit Vereerdg¡ng is. Hij
zit nietit hetbestuur maa¡ is
lid van verdienste en regelt
van alles, van inte¡views met
beke¡de Nederl¿ndets, fflmavondèn met et€¡ tot en met
debatten aan toe.
Stroomberg heeft onder meer
in de verpakkingsi:ndusale

gewerklHü onm'¡kkelde
tientallen jaren geleden bijvoorbeeld een katonnen

verpakking voor fretsen die
met de KlM-vliegtuigen
meegaan.,,Dâar h€b ik patent
op aângevraâgd ma.ar daar
ben ik helaas nier rijk van
geworden", lacht hü,
stroomberg is e€n van de vele
mevend€ kiez€rs. Hü lûkr
daarin niet echt op zün vader.
,,Miin vader stemde zün hele
leven lang op de PvdA. Ik heb
vroeger ook nog wel bij de
jongerenafdellng gezeten
maar dat was al snel voorbij.
Mün vader was ook actief
voof de vakbond.o stroomberg heeft op diverse parrijen
gestemd. MeesÉl komr hii
ergens in het nidden uir. Hü
denkt zelf aan D66 of iets

shirley Derksen: ,,lk hecht niet zo aãn comfort, maat ik wil wel gÍaag wat ruimte om me heen.,,

Stemwijzer

derg€Iük. Hij h€efr d€ srehwüzer, of nee was h€t de kieswijzet al eens ingevuld maa¡
dat wâs alweer ee¡ djd geleden.,,Volgens mí kw¿n¡ ik
toen bli de christenunie uiL"
Dan is het tüd om r€ sremmen- Ef komt een firyintigfal
stelliugen voorbij. Na de
laatste steìling komc het verlossende woord: DÞNK mer
64 proce¡t. Stfoomberg
schrikt Gelukkig st4âr GroeûLinks met s2 procent op
plaats z. ,,Ik ga natuulijk
geen DENK stemmen, dan
\ryordt het maar Groerilinks."
Strooúbergs lijst.
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Op zoek naar plek
voor een tiny house

ln de aanloop naar de
verkiezingen vullen
Haarlemmers de Stemwijzer ¡n. Vändaag Hans
Stroomberg (73) uit
Haarlem. Hû is altien
jâãr gepensíonee¡d.

Wat hij positief vindc de
staat op de lââtste plaaß
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Je beseft hoe
weinig ie eigenliik
echt nodig hebt'
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Badhævedory/Heemstcde

* Zelf

heeft Shirley Derksen den jeâr in
Turkije gewoond en als falati€k
sportklimsterleefde ze daar in bijna
vm alle comfor! verstoken woninkjes. ,,Maar dat primidev€ heeft ook
zün charme, dar je moeite noet
doeû om je huis warm re krijgen bdvoorbeeld. En verder leven mense¡
hiervooral in hun eigen ho\ie. Alsje
met een groep allemaal in een klein
huisje woons, ga je vanzelf allerlei
dingen delen en leefje veel meer same¡L Ðat spreekt mij erg âân "
En dus heeft de imiddels weer in
Badhoevedofp wonende Derksen
het initiatief genomen om de gemeenten Haarlemmermeer, Heemstede €n Velseû te vragen of die er-

gens ruimte hebben voor een paar
zogeheten dny houses. Het Heemsteedse college gaat zich daar op verzoek van de gemeenteraad over buigen en laat de raad dan weten of en
water f¡ogelijk is,Derksen hooptop
een positief arltwoord ,,s/ant het is
een mooie groene gemee¡te en vlak

blj de duinen en her srand."
Het tiny house is overgewaaid uit de
vs, wear veel mensen daldoos ¡âakten als gevolg van de economische
crisis ofg€woon nergens een beúalbare woningkonden vinden, Dewoninkjes zi"in weliswa¿r nogel klein,
måar door een vemuftig ontwerp
kun je er wel d€gelijk met meer
mensen wonen.
Er wonen hele gezinnen in tiny houses, weet Ðerksen, en zelfs oude¡e

ningen als cen wæmachine, een

len t¡ny house.
stellen hebben hulr rütjeshuis verruild voor een tiny house.
Gezinnen
AI is een

ti¡y

house friet voor ieder-

een, et ziln vast wel
te vlnder¡ denktze.

mær llefhebbers
Studenten, stâr-

ters, vlucltelingen of b{ivootbeeld
gesdreiden m€nseû verke¡en in vergelükbare omstandigheden als zij,
denkt Derkserx ,,Ik ben nu een jaar
terug in Nederland en sta wel ingeschrèven, maa¡ in Amsterd¿m is de
wachttijd vijftienjaa¡ en ook in kleine gemeenfm moet je jar€n wâchten. fk doe ou æri opleidlng en verdien het minimurDloon, dus in de
vrije sector kan ik ook nier rer€cht

Enik hebgenoegm

een

kleinewo-

níng, ik heb ni€r veel ruiüte nodig.
Ik hecht ook niet zo aan @mfort,
mââr iì< wil wel graågwat ruimte om
me h€en."

Zelfheeftznaleen onrwerp op het
oog, dat ze samen meË }Jaar v d,er
('die is heel ha¡diÊi) i¡ elkaa¡ wil
laan zeften: koken op een gâsfles,
zormepmelen voor de st¡oom, gezuivetd. fegenwater als wateruoor-

ziening en vier slaapplaâben op
twintig vierkan¡e metel Voorzie-

koelkast eo dergel{ike kun je'verdelen' over de versdrilìende huisjes.
En dat zorgt datr wee¡ automatisch
voor onderling contâcl ,,8[ ¿ls ik
voor inremet naar een internetcafé
moet, dan is dat ook weer een l€uk

uidei'

Nog een belangrijk voordæl is d¿tje
een tiny ho6€ lrunt verrijden of op
een tr¿ile¡ eenvoudig erge¡s anders
naar toe kunt gaan.

,,Iû Turk¡je kwae ik veel sportklimmeÍs teg€n die in een busje woonden e¡ daa¡in vm klimgebied nâa1

klimgebied úokken. Misschie¡

is

mün idee voor her dny house daar
ook wel la¡gzaâm gegroeid. Je hebf
je hele hebben en houden op één
plek en je hoeft niet van huis te yeranderen om van omgeviflg fe verân-

deren, Dâr

vrijbuirer-achtige
spreekt Îne a¿n. Ja, misschiell zijn
we wel €en bæde de aieuwe zigeunefs"
Duurzaamheid staar bü veel dtry
housers hoog in het vamdel. Dat is

bij Derlßen mi¡der het gevel. Ma¿¡
het zit wel ingebakke¡ in het hele
concepr ,,¡e hebt veel minder spuÌl€n, veel miûder ballasr en veel minder geldzorgen, In zoh finy hoffe
besef je dar je eigenlijk helemaal
niet veel nodig hebr."

