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Voorzitter, 

Dank voor de mogelijkheid om in te spreken over deze ontwikkelvisie. De Haarlemse 

woningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen, Ymere en Rosehaghe zijn heel blij met de 

ontwikkelingen in deze zone. Haarlem kent een fors tekort aan sociale huurwoningen en de 

afgelopen periode hebben we weinig mogelijkheden gehad om bij te bouwen. De gemiddelde tijd dat 

een woningzoekende staat ingeschreven is de afgelopen jaren gestaag opgelopen tot nu ongeveer 

negen jaar. Negen jaar! Dus als je je nu inschrijft, ben je in 2028 aan de beurt. Dat is te lang. Daarom 

is het mooi dat er onder andere in deze zone nu ruimte ontstaat om de woningnood te verlichten. 

Het is daarom van belang om vast te houden aan 50 procent sociale huur. Dat zorgt ook voor een 

meer evenwichtige woningbalans in de wijk en de stad als geheel. In Haarlem Zuid-West is nu maar 

16 procent van de woningen een sociale huurwoning, fors minder dan in andere wijken. Als we 

streven naar een ongedeelde stad, met kansen voor iedereen in alle buurten, dan is het juist hier 

belangrijk om meer sociale huur toe te voegen. 

Ik hoor dat sommige bewoners bezorgd zijn over meer sociale huur, bang voor meer overlast. Ik 

begrijp dat, maar het is niet terecht. Eén op de drie Haarlemmers woont in een sociale huurwoning, 

voor het overgrote deel heel tevreden, heel rustig en heel netjes. En als er een keer wat is, dan 

hebben de woningcorporaties professionele medewerkers om toe te zien op netjes woongedrag en 

daarbij nauw samenwerken met een heel netwerk van partners. 

Ik zou willen stellen dat de nieuwbouw juist ook voor de huidige bewoners van de wijk kansen biedt. 

Deze wijk is in meer opzichten eenzijdig, bijvoorbeeld met ruim 80 procent eengezinswoningen. De 

samenleving is aan het veranderen, er komen steeds meer alleenstaanden en we zijn aan het 

vergrijzen. Er is daarom behoefte aan andere woningtypes, kleinere appartementen, gelijkvloers en 

met een lift te bereiken. Door dit soort woningen toe te voegen, kunnen ouderen op termijn 

doorschuiven naar een gelijkvloerse woning in hun eigen wijk, kunnen kinderen in hun eigen wijk uit 

huis, kortom kunnen mensen die dat willen in Zuid-West blijven. Dat is goed voor de sociale 

samenhang in de wijk, goed voor de diversiteit en goed voor de stad als geheel. 
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