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Iedereen heeft op dit moment wel iemand in zijn of haar omgeving die het 

slachtoffer is geworden van de huidige woningnood. Er is niet of nauwelijks 

nog aan een betaalbare woning te komen en voor een huurwoning 

moet je jaren in de rij staan. 

 

Als sector doen we ons uiterste best maar zien we dat het schip inmiddels door de 

wal wordt gekeerd. De bouwproductie staat flink onder druk waardoor de vraag 

naar een woning alleen maar groter wordt.  

Ondertussen geven we elkaar flink de schuld over de oorzaak van de huidige stand 

van zaken. De banken doen moeilijk over de financieringen, de provincie wil dat 

gemeenten alleen binnenstedelijk bouwen en gemeenten kampen met 

personeelsgebrek. En dan hebben we ook nog eens te maken met de 

stikstofproblematiek waardoor plotseling menig bouwproject op de tocht staat. Nu 

schijnt het in onze volksaard te zitten om vooral te focussen op de bedreigingen, en 

de kansen die er zijn, niet te zien.  

Een grote kans zie ik in het miljard dat het kabinet ter beschikking stelt om de 

woningmarkt aan te jagen. Als dit geld slim wordt ingezet is dat dé manier om het 

laaghangend fruit te plukken en zo op zeer korte termijn iets aan de woningmarkt te 

doen. Dan moet dat geld natuurlijk wel naar gemeenten gaan die daarmee met een 

goede regeling koopstarters stimuleren en extra ambtelijke capaciteit creëren. Dat 

een dergelijke stimuleringsregeling daadwerkelijk zoden aan de dijk zet bewijst de 

zogeheten Van der Laan-subsidie. Als minister heeft Van der Laan in de crisis 

met ‘slechts’ 351 miljoen euro de bouw van 73.000 woningen weten te versnellen.  

Het geeft alleen maar aan: waar een wil is is ook een weg. Wat kan wél. Elke 

gemeente kan plekken in de stad aanwijzen waar tempo kan worden gemaakt. 

Dan moet het mogelijk zijn om in een heel kort tijdbestek veel extra woningen te 
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bouwen die betaalbaar zijn (gemaakt) voor starters op de woningmarkt. Want juist 

voor deze groep, vaak jonge mensen die nog noodgedwongen thuis wonen, is 

het ondertussen echt alle hens aan dek.    

 

Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep 


