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Extra woningen voor Haarlemse woningzoekenden en statushouders 

 

Geachte bewoner,  

 

De gemeente Haarlem zet alles op alles om op korte termijn voor minimaal 200 

extra sociale huurwoningen te zorgen. Dat is hard nodig. Veel Haarlemmers 

wachten al jaren op een sociale huurwoning. En in de asielzoekerscentra wachten 

veel zogeheten statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, op een 

woning in Haarlem. 

  

De Haarlemse woningmarkt zit al heel lang op slot. Er is weinig doorstroming en 

met de noodzaak voor het huisvesten van statushouders wordt de druk nog groter. 

Daarom wil de gemeente een snelle inhaalslag maken. De extra sociale 

huurwoningen worden voor de helft toegewezen aan statushouders en voor de 

andere helft aan overige urgent woningzoekenden in Haarlem. 

 

Extra woningen in uw buurt 

Wij zijn op zoek gegaan naar creatieve oplossingen en hebben allerlei 

mogelijkheden onder de loep genomen.  

Het college van B en W heeft besloten dat er extra sociale huurwoningen gebouwd 

kunnen worden in Schalkwijk, Zuid-West en Noord. 

In Zuid-West zijn twee plekken dicht bij u in de buurt waar extra sociale 

huurwoningen (kunnen) komen. Het gaat om het voormalig provinciegebouw aan 

de Zijlweg 245 en om het braakliggende terrein ernaast. 

In het provinciegebouw worden momenteel al wooneenheden gemaakt, speciaal 

voor studenten. Van de 130 wooneenheden worden er 72 beschikbaar gesteld voor 

statushouders die gaan studeren. De rest van de wooneenheden zijn bestemd voor 

overige woningzoekende studenten in Haarlem. 

Daarnaast wordt onderzocht of op het braakliggende terrein naast het voormalige 

provinciegebouw, prefab woningen kunnen worden gebouwd die voor maximaal 

tien jaar bewoond kunnen worden.  

 

 

 
Aan de omwonenden van de Zijlweg 245 
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Het voorstel om deze locatie te gebruiken voor tijdelijke sociale huisvesting wordt 

samen met de andere locaties op 19 november besproken in de commissie 

Ontwikkeling. Deze vergadering is openbaar. Op het moment dat de commissie 

besluit om het collegevoorstel over te nemen wordt u verder geïnformeerd over het 

eventuele informatie- en inspraaktraject.  

 

Naast deze tijdelijke inhaalslag treffen we ook maatregelen om de 

woningbouwproductie te versnellen zodat er meer permanente sociale 

huurwoningen in Haarlem bijkomen, waardoor de woningmarkt op de langere 

termijn weer in beweging kan komen. 

 

Het huisvesten van statushouders is niet nieuw in Haarlem. De afgelopen jaren zijn 

vele nieuwe Haarlemmers zonder problemen in de samenleving ingestroomd en 

geïntegreerd. We willen u vragen om statushouders als nieuwe buren welkom te 

heten en hen bij te staan om hun nieuwe leven in Haarlem te organiseren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  

 
 

 

 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 


