
 

 

Beste leden van de commissie, 

 

Ik zal me even voorstellen: ik ben Lara, derdejaars psychologie student en naast mijn studie heb ik 

een bijbaan in de gehandicaptenzorg, op een woning met mensen met een verstandelijke 

beperking. Ik woon bij mijn ouders in Haarlem en dat is voor nu prima, want ik kan het heel goed 

met ze vinden en het geeft me de gelegenheid om geld te sparen.  

 

Maar ik ben 22 jaar, bijna afgestudeerd en ik ben wel toe aan een nieuwe stap. Een studentenhuis 

zie ik niet als een stap vooruit. Dan verhuis ik van de ene kamer naar de andere en kost dat me ook 

nog eens veel geld. Op funda zijn in deze regio haast geen woningen onder de duizend euro en als 

er al een tussen zit, moet je meestal drie tot vier keer zo veel verdienen als de huur. Voor sociale 

huur heb ik me op mijn achttiende verjaardag meteen ingeschreven, maar de gemiddelde wachttijd 

in deze omgeving is acht jaar, dus dan mag ik nog wel vier jaar wachten tot ik in aanmerking kom.  

 

Daarom heb ik me – een tijd geleden al – ingeschreven voor 1828. Toen ik dat deed, was ik nog niet 

actief op zoek naar een woning. En dat ben ik nog steeds niet heel actief. Maar het is wel belangrijk 

om vooruit te denken, omdat ik weet dat het in deze tijden heel moeilijk is om aan een woning te 

komen. Als ik dan binnenkort op mezelf wil wonen (of wil gaan samenwonen met mijn vriend), dan 

moet er natuurlijk wel een woning zijn. Het liefst in deze omgeving, bij mijn familie, vrienden en 

werk in de buurt.  

 

Nu snap ik heel goed dat sommigen van u zich zorgen maakt en zich afvraagt: wordt 1828 niet een 

grote studentenflat? Ik kan alleen zeggen dat ik daar zelf ook niet op zit te wachten. De toekomstige 

bewoners die ik tot nu toe heb ontmoet – op panelavonden en in klankbordgroepen – zijn allemaal 

jonge, serieuze mensen die niets liever willen dan een leuke baan en een fijne plek om te wonen. U 

weet dat dat in deze tijd niet vanzelfsprekend is en daarom de vraag of u ons daar als commissie bij 

kan helpen.  

 

Wij hebben alles gedaan wat in onze macht ligt. Het is nu aan u. 


