
Onderzoek woonplannen VVD 

Een eigen plek. Een thuis. De plek waar je je vrienden en familie ontvangt. Is er iets belangrijkers?  

Maar veel jonge mensen kunnen in de stad waar ze zijn opgegroeid geen huis betalen: huur of koop. 

De prijzen rijzen de pan uit. De markt bepaalt. Dat moet en kan anders. We moeten allemaal zeker 

kunnen zijn van een betaalbare woning. 

De VVD zegt tegen mensen: het is de schuld van de vluchteling dat u wacht op een huis. Maar dat 

klopt niet. Er zijn te weinig woningen. En De VVD wil op grote schaal betaalbare woningen slopen, 

verkopen, verpatsen. Dat betekent: nog  minder betaalbare woningen en langer wachten!  

De Partij van de Arbeid wil bouwen voor iedereen. Dat blijkt ook uit onze analyse van de 

verkiezingsprogramma’s in een flink aantal gemeenten.  

 

Als het aan de VVD ligt, verpatsen we betaalbare woningen aan de markt. Wij vinden dat iedereen 

zeker moet kunnen zijn van een betaalbare woning. 

VVD: 
1. Aandeel sociale huur moet niet meer worden dan 30%, of zelfs minder; 
2. Er zijn voldoende sociale huurwoningen; 
3. Altijd voor meer vrije sector woningen;  
4. Geen sociale huurwoningen in wijken met veel koopwoningen; 
5. Woningen niet opsplitsen in studentenwoningen; 
6. In algemeen moeten er meer woningen komen, maar niet in leegstaande kantoorpanden; 
7. Wel in buitengebied bouwen; 
8. Hoogbouw toestaan; 
  



StemWijzer Apeldoorn 

Stelling: In Apeldoorn moeten bij nieuwbouwprojecten meer sociale huurwoningen worden 

gebouwd dan nu is afgesproken. 

I. VVD: Oneens; Het aantal en de verdeling over de categorieën goedkoop, midden & duur 

zoals we nu hebben afgesproken in Apeldoorn is prima, wat de VVD betreft.  Wel is het goed 

om meer woningen te kunne aanbieden, sociaal, maar ook starterswoningen en 

middenklasse. Zodat mensen hier kunnen blijven in Apeldoorn, als ze dat zouden willen. Als 

er voldoende doorstroommogelijkheden zijn is het aantal sociaal nu voldoende. 

StemWijzer ’s-Hertogenbosch 

Stelling:  In nieuwe wijken moet minstens 30% van de woningen uit sociale huurwoningen bestaan. 

I. VVD: Geen van beide;  De Bossche VVD wil voldoende passende woningen voor ieder 

inkomen. Wij zien dat er te weinig woningen zijn voor de middeninkomens en willen daarom 

vooral voor die groep bouwen. De middeninkomens kunnen dan uit de sociale huurwoningen 

doorstromen en dus plaats geven aan mensen die op de wachtlijst staan. 

 

KiesKompas Roosendaal 

Stelling: Sociale huurwoningen mogen worden verkocht. 

I. VVD: Oneens; De VVD is al langer pleitbezorger van betere huisvesting voor jongeren. We 

hebben dat onderwerp de afgelopen jaren op de woonagenda van de gemeente Roosendaal 

gezet. 

 

Stelling: In plaats van meer koopwoningen, moeten er meer sociale huurwoningen komen. 

I. VVD: Oneens; De VVD vindt dat een gemeente moet investeren in het optimaal toegankelijk 

maken van de zorg vooriedereen. Eventueel noodzakelijke verhogingen van belastingen 

moeten van ons zeer bescheiden blijven: niet meer dan de inflatie. De begroting van de 

gemeente moet realistisch en sluitend zijn. De VVD heeft zich de afgelopen jaren, met 

succes, ingezet om de belastingdruk te verlagen. De VVD vindt dat er streng moet worden 

gekeken naar de uitgaven en de inkomsten van de gemeente, tegenvallers op onderdelen 

moeten worden opgelost door bezuinigingen binnen hetzelfde begrotingsonderdeel en niet 

door verhogingen van belastingen of de inzet van toevallig meevallers.  

 

MijnStem Utrecht 

 

Stelling: Maak een keuze. Prioriteit geven aan: vrije sector woningen OF sociale huurwoningen 

I. VVD: Vrije sector woningen; Het hebben van de juiste woningmix is belangrijk. Utrecht 

heeft op dit moment een ruim aanbod sociale huur en dure woningen. Om Utrecht 



betaalbaar te houden voor iedereen, wil de VVD in de private huursector meer middel 

dure huurwoningen voor gezinnen. 

 

MijnStem Arnhem 

Stelling: Maak een keuze. Prioriteit geven aan: vrije sector woningen OF sociale huurwoningen 

I. VVD: Vrije sector woningen; Een probleem in Arnhem is het scheve aanbod van 

woningen. De VVD is tegen het vergroten van het aandeel van sociale huurwoningen in 

Arnhem. De VVD wil meer vrije sectorwoningen, dat is ook nodig om economisch 

aantrekkelijk te blijven. 

MijnStem Den Haag 

Stelling: Maak een keuze. Prioriteit geven aan: vrije sector woningen OF sociale huurwoningen 

I. VVD: Vrije sector woningen; Om te zorgen dat hardwerkende mensen een betaalbare 

woning in Den Haag kunnen krijgen, moeten we juist de markt aan het werk zetten! Door 

ruimte te geven aan particuliere initiatieven komen er meer woningen voor iedereen. 

StemWijzer Den Haag 

Stelling: Er moeten meer sociale huurwoningen komen in wijken met veel koopwoningen. 

I. VVD: Oneens; In wijken met veel koopwoningen is de grond vaak duur. Daardoor is het in 

die buurten veel duurder om een sociale huurwoning te bouwen dan in wijken waar de 

grond goedkoper is. Op goedkopere grond kun je ook veel meer sociale woningen 

bouwen. 

 

Stelling: De gemeente moet geld steken in de bouw van betaalbare studentenwoningen. 

I. VVD: Oneens; De VVD vindt dat er zeker ruimte moet zijn voor meer studentenhuizen in 

gezellige buurten dichtbij de binnenstad, bijvoorbeeld rondom Hollands Spoor. Maar wij 

vinden dat de gemeente hiervoor alleen ruimte moet bieden, zij hoeft hier niet zelf geld 

in steken. Projectontwikkelaars kunnen zelf een goede businesscase maken. 

 

StemWijzer Lelystad 

Stelling: Het aandeel sociale huurwoningen in Lelystad moet maximaal 30% blijven. 

I. VVD: Eens; De VVD is voor een evenwichtiger bevolkingssamenstelling. Daarvoor zijn 

meer inwoners met midden- en hogere inkomens nodig. Te veel sociale huurwoningen 

en navenant korte wachttijden kan een aanzuigende werking hebben op nieuwe 

inwoners met lage inkomens. Dat is niet goed voor Lelystad. 

 

 



StemWijzer Gooise Meren 

Stelling: De gemeente moet leegstaande kantoorpanden ombouwen naar (tijdelijke) woningen, 

ook al kost dit veel geld. 

I. VVD: Oneens; De VVD is voorstander van herbestemming van leegstaande 

kantoorpanden voor wonen. Ombouw van deze panden is echter niet primair een 

overheidstaak. 

 

StemWijzer Amsterdam 

Stelling: De gemeente moet de verhuur van hele woningen (via websites als Airbnb) verbieden. 

I. VVD: Oneens; Woningeigenaren moeten de ruimte hebben om hun woning incidenteel 

via vakantieverhuur te verhuren, maar dit kan gepaard gaan met overlast. Daarom willen 

we dat hier veel strenger tegen wordt opgetreden, met stevige handhaving en hoge 

boetes. Ook willen we dat vakantieverhuur gemeld wordt en voor maximaal 30 dagen 

per jaar per woning mogelijk is. 

 

MijnStem Amsterdam 

Stelling: Maak een keuze. Prioriteit geven aan: vrije sector woningen OF sociale huurwoningen 

I. VVD: Vrije sector woningen; geen toelichting gegeven.  

 

StemWijzer Nieuwegein 

Stelling: Er moeten vooral duurdere huizen worden bijgebouwd, zodat mensen met hogere 

inkomens kunnen doorstromen. 

I. VVD: Eens; Het is belangrijk dat er voor iedereen goede en betaalbare woningen zijn. 

Echter op dit moment zijn er te weinig huizen in het midden- en hogere segment. Deze 

moeten bijgebouwd worden, waardoor mensen kunnen doorstromen. Hierdoor komen 

woningen in het goedkopere segment beschikbaar voor mensen die het nodig hebben. 

MijnStem Venlo 

Stelling: Maak een keuze. Bij woningbouw prioriteit geven aan: sociale huurwoningen OF woningen 

in het midden en hoog segment 

I. VVD: Woningen in het midden en hoog segment; In Venlo zijn voldoende sociale 

huurwoningen, op het gebied van (betaalbare) huurwoningen in middensegment en 

vrijesectorwoningen in hoger segment is er nog te weinig aanbod. 

 

MijnStem Enschede 



Stelling: Maak een keuze. Prioriteit geven aan: vrije sector woningen OF sociale huurwoningen 

I. VVD: Vrije sector woningen; Er zijn meer (koop)woningen nodig voor starters en 

doorstromers. Juist deze groep moet een betaalbaar huis kunnen vinden, deze groep is 

nodig voor groei van de economie. 

 

Stelling: Meer studentenwoningen laten bouwen 

I. VVD: Neutraal; Indien nodig moeten er studentenwoningen bijkomen. Op dit moment is 

er echter geen tekort aan studentenhuisvesting in Enschede. 

 

KiesKompas Doetinchem 

Stelling: In Doetinchem moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd en minder 

koopwoningen 

I. VVD: Helemaal oneens; De VVD stimuleert het eigen woningbezit. 

 

StemWijzer Middelburg 

Stelling: De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer woningen voor hogere inkomens worden 

gebouwd. 

I. VVD: Geen van beide; De VVD wil dat er een passend en vraaggericht woningaanbod is. 

Dit wil zeggen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters, appartementen in de 

duurdere huur- en koop sector en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis 

kunnen bouwen. 

MijnStem Deventer 

Stelling: Maak een keuze: meer ruimte maken voor sociale huurwoningen OF dure huurwoningen 

(boven huurgrens) 

I. VVD: Neutraal; De gemeente zorgt mede voor voldoende aanbod. Voor jongeren, 

senioren, gezinnen en eenpersoonshuishoudens. Voor de kleine beurs en voor mensen 

die meer kunnen betalen. In de stad, de dorpen en kernen. Het is voor de VVD dus niet 

of-of, maar en-en. 

MijnStem Assen 

Stelling: Als gemeente zelf meer sociale huurwoningen bouwen 

I. VVD: Helemaal oneens; De VVD wil de bouw van nieuwe woningen versnellen voor alle 

doelgroepen: jongeren en ouderen, arm en rijk, in wijken en de binnenstad. De 

gemeente faciliteert, maar bouwt niet zelf. Ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en 

bouwbedrijven bouwen de huizen. 



 

MijnStem Haarlem 

Stelling: Wat kies je? Woningen bijbouwen voor mensen met: laag inkomen OF hoog inkomen 

I. VVD: Neutraal; Haarlemmers moeten in Haarlem kunnen blijven wonen. Daarom vinden 

wij het van belang dat er gebouwd wordt voor alle doelgroepen. Dat vraagt om een mix 

van woningen die aansluit bij de behoefte van de stad. Dus ook kleine, sociale en 

middelgrote woningen. 

KiesKompas Wageningen 

Stelling: Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn 

I. VVD: Helemaal oneens; Wij willen op De Dreijen een aantrekkelijke woonwijk en niet 

persé een vast percentage sociale woningbouw. Het huidige beleid van het krampachtig 

“gemengd” invullen van bouwlocaties wijzen we af. 

 

MijnStem Rotterdam 

Stelling: De sloop van 20.000 sociale huurwoningen (Woonvisie) stopzetten 

I. VVD: Oneens; Het probleem in Rotterdam is niet dat er te weinig sociale huurwoningen 

zijn, maar dat er veel te veel mensen in wonen die eigenlijk in een middenwoning zouden 

willen zitten. Daar moeten we dus flink voor gaan bouwen. Dat helpt iedereen! 

 

Stelling: Maak een keuze. Meer bouwen voor: midden en hoger segment (koopwoningen en huur 

boven 711 euro) OF mensen met een laag inkomen 

I. VVD: Midden en hoger segment; Met name tussen 710 en 900 euro (huur) en tussen 

150.000 en 200.000 (koop) zijn er in Rotterdam veel te weinig woningen. We moeten dus 

bouwen, bouwen, bouwen. Veel mensen met een middeninkomen zitten nu vast in een 

goedkopere woning. 

 

StemWijzer Zaanstad 

Stelling: Het aandeel sociale huurwoningen in nieuwe wijken moet meer dan 30 procent worden. 

I. VVD: Oneens; Er zijn al genoeg gesubsidieerde (sociale) huurwoningen. Het scheefwonen 

moet worden aangepakt. Mensen die genoeg verdienen moeten of meer huur betalen of 

verhuizen. Goedkope huurwoningen komen zo weer vrij voor wie ze bedoeld zijn. VVD 

Zaanstad wil dat er meer huurwoningen in het middeldure segment komen. Om Zaanse 

jongeren meer kansen op een sociale huurwoning te geven, verhogen wij de termijn om 

voorrang te krijgen van het huidige één jaar naar vijf jaar wonen in Zaanstad.  


