
Beste fractievoorzitter,

Als (toekomstig) raadslid krijgt u te maken met belangrijke 
besluiten die Vlaardingers raken in hun eerste levensbehoefte. 
Gewoon wonen: een betaalbaar huis en een fijne woonomgeving. 
Gewoon wonen is een uitdaging en niet vanzelfsprekend. Want hoe komen we aan voldoende 
betaalbare en geschikte woningen voor Vlaardingers? Hoe houden we wijken leefbaar? 

Je moet ambitie hebben om ergens te kunnen komen
Vlaardingen is een stad die grote veranderingen wist te doorstaan. Een stad met historie en 
een toonbeeld van veerkracht. De stad en haar inwoners hebben de laatste jaren een stevige 
bijdrage geleverd aan het waarmaken van het Actieplan Wonen. Door herstructurering van wijken 
is een beter woon- en leefklimaat ontstaan. De Vlaardingse woningcorporaties en de gemeente 
maakten samen de regionale afspraken waar. 

Maar er moet wat veranderen, we zijn er nog niet. In december zag de nieuwe Woonvisie het 
licht: ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’. Hierin staan de ambities en mogelijkheden op het 
gebied van wonen tot 2030, waarbij Vlaardingen een woonstad is voor iedereen. Aan die ambitie 
werken we samen. Als corporaties hebben we uw steun nodig om weer te kiezen voor goede 
Volkshuisvesting. 

Wij, de Woningcorporaties, zijn uw natuurlijke bondgenoten in de stad. Wij delen graag onze 
visie en doelstellingen op de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren met u. En wij 
hebben uw hulp nodig om deze waar te maken. 

Wij wensen u veel succes met de verkiezingen! We denken graag met u mee over de afspraken in 
het coalitieakkoord. Aarzel niet om ons in te schakelen. In de loop van het voorjaar nodigen we 
u uit voor een nadere kennismaking met de Vlaardingse corporaties en het werk in onze wijken 
en buurten.

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking voor betaalbaar en prettig wonen in Vlaardingen.

Marieke Kolsteeg   Mark van de Velde
Waterweg Wonen   Samenwerking

“De inwoners van Vlaardingen
maken de stad”

GEWOON WONEN VOOR  
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SNEL MEER WONINGEN

Er is een wooncrisis in Nederland. Het woningtekort is groot. In de afgelopen vijf jaar is het 
aantal ingeschreven woningzoekenden in de regio Rotterdam met 56% gestegen. Het aantal 
verhuringen nam af met 20% en de slaagkans daalde met 48%. 

Tot en met 2030 is nieuwbouw van 30.000 sociale huurwoningen nodig in de regio  
Rotterdam
Met deze nieuwbouw werken de corporaties in de regio het tekort aan sociale huurwonin-
gen weg. Corporaties willen ook betaalbare huurwoningen in de vrije sector aanbieden. 
Deze hebben een huurprijs tot circa 1.000 euro. Al deze woningen bieden - naast minder 
zelfredzame mensen - ook politieagenten, verpleegkundigen, schoonmakers, monteurs en 
gepensioneerden een thuis.

Vlaardingen wil het aantal (sociale) huurwoningen licht laten groeien
Maar dat moet slimmer, sneller en beter. Hoe doen we dat? Door het aantal sociale huurwo-
ningen minder te laten krimpen dan voorheen. En door het aantal betaalbare huurwoningen 
in de vrije sector uit te breiden. Tot en met 2030 willen we in Vlaardingen circa 1.300 huur-
woningen bouwen. Maar de ruimte is schaars. We moeten op zoek naar nieuwe locaties in 
wijken en buurten. Waar we met een hoger tempo dan nu woningen 
kunnen bouwen. In een mix met de ook broodnodige koopwoningen.
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Wat is daarvoor nodig?

Er zijn snel meer woningen nodig door de 
woningnood

Wij willen dit snel doen voor onze woningzoekenden 
door:

• Tot en met 2030 circa 1.300 sociale huurwoningen
  en middeldure huurwoningen in Vlaardingen te  
 bouwen. 
• Transformatie van ons huidig bezit. Nieuwbouw  
 sociale huur ook op nieuwe locaties zodat 
 kwetsbare wijken ontlast kunnen worden. 
• We nemen deel aan de Rotterdamse 
 Bouwversnelling: een regionaal initiatief om sneller 
 en slimmer te bouwen. 

Wat kunt u voor ons doen?

• Werk met ons samen als natuurlijke bondgenoten
• Heb oog voor de groeiende opgave en wees zuinig op uw sociale voorraad.
• Zorg voor slimme en snelle vergunningsverlening en zet in op de Rotterdamse 
 Bouwversnelling.
• Plan sociale woningbouw in op nieuwbouwlocaties. Zorg tijdig voor bouwlocaties en 
 mogelijkheden voor 600 door ons te bouwen sociale huurwoningen en middeldure 
 huurwoningen. Naast de Marathonweg-Noord, de locatie van de voormalige huishoudschool
  en enkele ongebruikte plekken in Holy zijn er nog andere locaties nodig.
• Behoud sociale woningbouw exclusief voor aan corporaties, geen nep-sociale huur.
• Zorg dat we betaalbaar en verantwoord kunnen ontwikkelen: 
 o Stel geen bovenwettelijke eisen aan woningen.
 o Zorg voor een sociale grondprijs, verminder de regeldruk en verwerf samen subsidies 
  om de kosten voor de nieuwbouw te drukken.

“Werk met ons samen als
natuurlijke bondgenoten”
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LEEFBARE EN VEILIGE WIJKEN 

In Vlaardingen wonen veel mensen die zelfredzaam zijn. Dit zijn de dragers: bewoners met sterke 
schouders. In de stad wonen ook mensen die minder zelfredzaam zijn. Zij hebben het moeilijk en 
hebben moeite om bij te dragen aan hun buurt of stad. Zij kunnen veel inzet van hun omgeving 
en organisaties vragen.

De belangrijkste opgave is om de balans tussen dragers en vragers te herstellen
In Vlaardingen zijn te weinig sterke schouders om de zwakke schouders te ondersteunen. 
Daardoor gaat het op verschillende vlakken niet goed. Het aandeel mensen in de sociale huur 
met een laag inkomen neemt al jaren toe. In buurten waar veel kwetsbare en niet zelfredzame 
mensen bij elkaar wonen, is sprake van meer overlast en minder veiligheid.

Zelfredzame bewoners zijn nodig voor de goede balans
Tegelijkertijd wonen er steeds minder middeninkomens in deze buurten. Deze groep woont 
ook steeds minder in sociale huurwoningen. Het is voor hen moeilijk om een wooncarrière in 
Vlaardingen te maken. Dat is zorgelijk. Tot die groep behoren veel mensen die in staat zijn de 
brug te slaan met de kwetsbare buren. Ze verlaten de buurt en de stad. Dit verstoort de balans 
in de stad. 

Wat is daarvoor nodig?

Naar een stad in balans met veerkrachtige wijken

• We staan dicht bij onze bewoners. Samen met hen werken we aan een betere stad en buurt. 
• We hebben aandacht voor mensen die kwetsbaar zijn en/of in de knel komen op de   
 woningmarkt.
• We doen dit samen met de gemeente, bewoners, zorgpartijen, wijkteams, politie en andere  
 maatschappelijke partners.
• We streven naar een Vlaardingse woningvoorraad met 25% sociale huurwoningen voor de   
 laagste inkomens. 
• We sturen op instroom: 70% van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuren we aan de  
 laagste inkomens. We verlagen tot en met 2024 de instroom van vragers in de Westwijk,
  VOP en woonveld MuWi in de Babberspolder. 
• We vernieuwen de Westwijk en woonveld MuWi en we benutten kansen voor extra woningen 
 in bijvoorbeeld de wijk Holy. 
• We creëren extra huisvesting voor jongeren. Voor ouderen creëren we nieuwe
  woonconcepten en woonzorgarrangementen. 
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Wat kunt u voor ons doen?

• Zorg voor een gezamenlijke maatschappelijke agenda in de stad. 
• Zet de mens centraal. Werk opgavegericht via een sluitend netwerk. Bied daarbij ruimte 
 voor verschillen in aanpak en intensiteit en maatwerk.
• Maak de sociale aanpak leidend en stem de fysieke aanpak van het wonen af op de thema’s
 werken, leren, meedoen, zorg en veiligheid.
• Benoem concreet de kernambities voor de sociale aanpak en zorg voor een goede monitor   
 van de prestaties.
• Zet in op jongerenhuisvesting en zorg met partners voor een lokale woonzorgvisie.
• Help elkaar in de regio, heb oog voor onmogelijke lokale opgaven en biedt collegiale hulp.
• Benadruk in de regio dat elke gemeente sterke en aantrekkelijke buurten nodig heeft. 
• Realiseer de afspraken in het Regioakkoord voor Meer Evenwicht. 
• Zorg snel voor een actualisatie van het Regioakkoord waarbij we kunnen sturen op instroom.
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Naar een stad in balans met veerkrachtige wijken
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Zorg, onderwijs, veiligheid, 
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“Zorg voor een gezamenlijke maat-
schappelijke agenda in de stad”
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BETAALBARE VERDUURZAMING EN KWALITEITS-
INVESTERINGEN

De kwaliteit van de openbare ruimte in Vlaardingen is op veel plekken (te) laag. De ver-
duurzaming van de sociale huurwoningen ligt op schema, maar de opgave is nog groot. De 
energietransitie vraagt stevige investeringen. Ook moeten we de stad aanpassen aan meer 
regen, hitte, storm en droogte. Tegelijkertijd moet het betaalbaar blijven voor de huurders 
en de verhuurders. 

Renovatie of vervanging is nodig voor een deel van de woningen
Een deel van de sociale huurwoningen is niet toekomstbestendig. Die woningen zijn niet 
meer van deze tijd. Ze zijn gehorig en vochtig en hebben te weinig kwaliteit. Ze zijn daarom 
ook niet aantrekkelijk om in door te stromen. Een deel van de woningen moet gerenoveerd 
worden en een ander deel vervangen. 
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Wat is daarvoor nodig?

Betaalbare verduurzaming en kwaliteitsinvesteringen zijn nodig

• We zorgen met renovaties, verduurzaming en onderhoud voor toekomstbestendige
  woningen. We renoveren circa 2.500 woningen.
• We slopen tot en met 2030 circa 1.000 woningen in de Westwijk, Ambacht en de
  Zeevaardersbuurt en bouwen nieuwe woningen terug.
• We maken met de huurders en de gemeente in 2022 een plan voor de toekomst van
  de 700 huurwoningen in het woonveld MuWi.
• Onze woningen hebben in 2030 gemiddeld het energielabel A. We willen enkele
  jaren daarvoor al geen woningen meer verhuren met energielabels E, F en G.
• Onder regie van de gemeente werken we buurt voor buurt aan uitvoeringsplannen
  om tot aardgasloze buurten te komen.
• Bij nieuwbouw en renovatie houden we rekening met de 
 gevolgen van klimaatverandering.

Wat kunt u voor ons doen?

• Verhoog de kwaliteit van de openbare ruimte.
• Kies voor nieuwe vormen van mobiliteit: benut OV-locaties beter en verlaag de parkeernorm.
• Stel bovenop de ambities en regelgeving uit de EU/NL geen bovenwettelijke eisen aan 
 woningen. Nog hogere normen zijn duur en leveren in de praktijk weinig extra 
 energiebesparing en klimaatwinst op.
• Betrek ons bij de uitwerking van uw strategie Klimaatadaptatie en heb oog voor de 
 financiële inspanningen die daarvoor nodig zin.

“Verhoog de kwaliteit van
de openbare ruimte”
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DE INWONERS VAN VLAARDINGEN  
MAKEN DE STAD

We willen de huidige en toekomstige inwoners een goede basis 
geven door Vlaardingen een aantrekkelijke stad te laten blijven en 
zijn. We scheppen voorwaarden om waardevol wonen mogelijk te 
maken.

De gemeente en Vlaardingse corporaties delen de overtuiging dat:
• de gemeente Vlaardingen groeit naar minimaal 39.000 
 huishoudens in 2030;
• voldoende variatie in prijs en woningtype nodig is om ervoor 
 te zorgen dat iedereen in Vlaardingen zijn plek kan vinden;
• de verhouding tussen vragers en dragers moet veranderen 
 om Vlaardingen weer in balans te brengen;
• iedere Vlaardinger ertoe doet en de kans heeft om bij te 
 dragen aan het samenleven in Vlaardingen; 
• plekken met een te lage woonkwaliteit extra aandacht 
 verdienen en worden aangepakt;
• Vlaardingen zich moet inspannen om bij te dragen aan de 
 landelijke doelen voor de realisatie van het klimaatakkoord.

Wij doen mee aan de campagne 
GewoonWonen.NU. Een initiatief 
van Maaskoepel, de federatie van 
woningcorporaties in de regio 
Rotterdam. 

Samen vormen we een bondgenootschap in Vlaardingen
De gemeente, woningcorporaties en de huurdersraden hebben afspraken gemaakt over de samenwerking. 
We werken vanuit een natuurlijk bondgenootschap aan de verwezenlijking van onze afspraken. 

“Samen werken aan een stad in balans en 
waardevol wonen voor iedereen in elke wijk”
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