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LARS
HOE GAAT HET MET..

Per 1 januari nieuw systeem woningtoewijzing

 Meer kans voor starters op 
sociale huurwoningmarkt

 Door Anneke Houtman

tarters op de sociale huurwo-
ningmarkt hebben straks meer 
kans op een huurwoning. Dan telt 

niet meer hoe lang de woningzoekende 
al huurt, maar hoe lang hij ingeschreven 
is. Dat is tenminste het voorstel van het 
Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Tot nu toe mocht iemand in een 
sociale huurwoning bij het zoeken 
naar een ander huurhuis het aan-
tal jaren dat hij huurde meetellen, 
de woonduur. Mensen die al vijf-
tien jaar een huis huurden, maak-
ten dus veel meer kans op een 
andere woning dan een starter. 
Als het voorstel wordt aangeno-
men, gaat dat veranderen. Niet de 
woonduur, maar de inschrijfduur 
voor een andere huurwoning telt 
dan. De gemiddelde wachttijd 
voor beginnende woningzoeken-
den in de regio is 4,9 jaar. Mensen 
die een woning achterlaten, doen 
dat na gemiddeld 12,3 jaar.

Jaarlijks zijn er 25.000 tot 30.000 
mensen actief op zoek naar een 

ander huurhuis door zich in te 
schrijven, terwijl er per jaar zes-
duizend huurhuizen aangeboden 
worden. Voor doorstromers, dus 
zij die al een huurwoning hebben, 
komt een overgangsregeling. Zij 
mogen tweevijfde van het aantal 
jaar dat ze huren meenemen als 
inschrijfjaren. Die regeling geldt 
tot 31 december 2006. Daarna telt 
alleen hoe lang ze ingeschreven 
staan voor een huurhuis. 
Micha Bekker van het Bestuur 
Regio Utrecht (BRU) kan zich 
voorstellen dat meer doorstromers 
zich komend jaar inschrijven voor 
een nieuwe woning, maar dat is 
volgens hem positief. “Hierdoor is 
de doorstroom groter en komen 
er meer woningen vrij. Aan de 
andere kant is verhuizen een grote 
stap. Of mensen die nemen omdat 
de regeling verandert, weet ik 
niet. Toen Amersfoort de regels 
veranderde, viel het aantal verhui-
zingen wel mee.”

Een tweede verandering is dat 
niet alleen in de regio gehuurd 
mag worden waarmee de huurder 
een maatschappelijke of econo-

mische binding heeft, maar dat 
hij in de hele provincie Utrecht op 
zoek mag gaan naar een sociale 
huurwoning. Iemand uit Amers-
foort mag zich straks dus ook 
inschrijven in Utrecht. Wat daar 
de gevolgen van zijn, weet Bekker 
nog niet. “Dat is afwachten.” Maar 
hij verwacht niet dat de toeloop 
van nieuwe huurders op bepaalde 
gebieden veel groter of veel kleiner 
zal zijn. “De wachttijd is haast 
overal vier tot vijf jaar. Bovendien 
wordt het gebied waar gezocht kan 
worden niet veel groter; nu zijn 
dat 23 gemeenten en straks 33.”
De veranderingen zijn bedoeld 
om minder regels te hebben en de 
markt eenvoudiger en transparan-
ter te maken. Zo wordt de keuze-
vrijheid van huurders groter. 

 KNEL

Volgens beleidsmedewerkster Ria 
Meijerink van de Woonbond die 
opkomt voor huurders, is het nieu-
we systeem eerlijker voor starters, 
omdat iedereen op dezelfde ma-
nier aan een woning kan komen. 
“Maar je kunt erover discussiëren 

‘Fotowedstrijd IJsselstein 2005’ in volle gang

Bijzonder wonen inspireert 
tot fraaie inzendingen

De winnende foto van 2004. Het thema was contrasten. Het 
contrast zit ‘m in het mooie authentieke/historische deel van 
de brug met daarin het wapen van de gemeente met daarnaast 
de lelijke elektriciteitskast. Die had beter achter de brug ge-
plaatst kunnen worden.

S

De Van Oord Makelaardij Fotowed-
strijd IJsselstein 2005 is in volle 

gang. Het thema ‘Bijzonder wonen – ge-
woon bijzonder’ leidt al tot tal van bij-
zondere inzendingen. Nog tot en met 
3 december kunnen foto’s ingestuurd 
worden. 

Sinds 2003 organiseert IJsselstei-
ner Martin Planken de jaarlijkse 
fotowedstrijd. Nieuw dit jaar is de 
publieksprijs. Nieuwsblad Onze 
IJsselstreek sponsort de ‘Pu-
blieksprijs Fotowedstrijd IJssel-
stein 2005’. 
De 25 kanshebbers voor de pu-
blieksprijs worden aan het einde 
van de inlevertermijn door de jury 
bepaald. Die foto’s worden op 9 
december gepubliceerd, waarna 
ieder een voorkeur kan bepalen. 
De winnaar zal vrijdag 23 decem-
ber in deze krant bekend gemaakt 
worden. Los van de publieksprijs 
brengt de jury de foto’s vervolgens 
terug tot een top 10 en die worden 
bekendgemaakt tijdens de prijs-
uitreiking in het Fulcotheater.
Om de wedstrijd de komende 
jaren verder onder de aandacht te 
brengen wordt er ook gedacht om 
een fotokalender van de wedstrijd 
te maken. De makers van de 
gebruikte foto zullen daar dan een 
exemplaar van ontvangen.

 THEMA

Benader het thema ‘Bijzonder 
wonen – gewoon bijzonder’ met 
de grootst mogelijke fantasie en 
creativiteit. Denk daarbij aan een 
bijzonder huis of gebouw, bijzon-

dere straat, bijzonder landschaps-
beeld. Bedenk het maar. Hierbij 
is het toegestaan de foto digitaal 
onderhanden te nemen, zolang het 
thema maar voldoende aan bod 
komt. In maximaal vijftig woor-
den mag omschreven worden wat 
er op de foto te zien is en waarom 
dat zo bijzonder is.

Huisregels: één zwart-wit of 
kleurenfoto per deelnemer. Een 
afgedrukte foto moet circa 20 bij 
30 centimeter zijn. Een digitale 
foto moet als jpg-bestand in een 
zo groot mogelijk formaat worden 
toegestuurd. Foto’s kunnen tot en 
met zaterdag 3 december 17.00 
uur ingeleverd worden in een 
gesloten envelop bij Van Oord 
Makelaardij, Benschopperstraat 
35, de VVV IJsselstein, Benschop-
perstraat 41 en Evotique Kodak 
Express, Utrechtsestraat 49. 

Digitale foto’s kunnen gestuurd 
worden naar fotowedstrijd@kunst
vormen.nl. Vermeld daarbij duide-
lijk uw naam, adres, telefoonnum-
mer en e-mail.
Er zijn vele mooie prijzen te win-
nen met als hoofdprijs een kunst-
werk van Harold Aspers. Het werk 
bestaat uit twee doeken van 50 bij 
60 centimeter, met de titel Live 
Reprise. En daarbij hoort ook één 
van de nieuwste digitale camera’s 
van Electronic Partner. 
De voorzitter van de jury is loco-
burgemeester en wethouder van 
Kunst en Cultuur, Jan Klomp. 
Leden zijn George Terberg, Berna-
det de Prins en Huib Veldhuijsen. 
De prijsuitreiking is vrijdag 23 
december in het Theatercafé van 
het Fulcotheater.
Kijk voor uitgebreide informatie 
over de fotowedstrijd op 
www.kunstvormen.nl.
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Harm Winter: “Lars is de hele 
week al grieperig, het is dus nog 
maar de vraag of we maandag 
inderdaad kunnen gaan beginnen 
met de tweede sessie hyperbare 
zuurstoftherapie. Hij moet er zo 
sterk mogelijk aan beginnen, want 
het blijven immers intensieve 
behandelingen. Dat hebben we de 
afgelopen tijd ook wel aan hem 
gemerkt, het kost gewoon energie. 
Ook zelf heb ik het ervaren als 
ik bij hem in de zuurstoftank zit. 
Hoewel je eigenlijk alleen maar 
zit voel je je op de een of andere 
manier daarna vermoeider dan 
normaal. We hopen dus dat Lars 
snel opknapt en we inderdaad per 
komende maandag weer richting 
de kliniek in Zwijndrecht kunnen.

Deze week heb ik ook weer een e-mail gekre-
gen van medewerkers van de stichting die 
Tweede Kamerlid Nawijn aan het oprichten 
is. Ik schreef daar twee weken geleden ook 
over in deze krant. Nawijn wil zich met 
de nieuwe stichting ‘Kids Calling 4 Help’ 
onder meer gaan inzetten voor kinderen 
zoals Lars, maar dan landelijk. Een van zijn 
doelstellingen is de hyperbare zuurstofthe-
rapie-behandelingen mogelijk te maken voor 
kinderen die daar baat bij kunnen hebben. 
Natuurlijk steun ik zijn initiatief van harte. 
Ik kreeg deze week de vraag of we de tekst 
en foto’s van en over Lars die op onze web-
site staan willen doorspelen aan de nieuwe 
stichting. We hebben met de stichting Lars 
alle medewerking toegezegd.

Wat de foto betreft: van de manager van 
C1000 de Clinckhoeff - Maurice van Kipper-
sluis – kregen we als stichting deze week een 
alweer tweede cheque van zijn C1000 over-
handigd. Er is 233,65 euro bijeen gebracht 
door klanten van zijn supermarkt. Die 
mensen hebben hun statiegeld in een kluisje 
naast het lege fl essenapparaat gedaan. 
Eerder hebben we op die manier ook al een 
donatie gekregen en er is ons toegezegd dat 
de actie daar gewoon blijft doorgaan. C1000 
de Clinckhoeff en haar klanten: enorm 
bedankt!


