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2 Meldpunt Huuralarm

Op het Meldpunt huuralarm 

verzamelt de Woonbond meldingen 

van huurders en woningzoekenden. 

Elke dag komen er schrijnende 

meldingen binnen van huurders  

en woningzoekenden die in de knel 

zitten. Hiernaast zetten we enkele 

van die oproepen op een rijtje, 

toegespitst op problemen met de 

beschikbaarheid en de betaalbaar-

heid van sociale huurwoningen.

Huurders en  

woningzoekenden  

in de problemen

Beschikbaarheid

“Mijn zoon staat 11,5 jaar ingeschreven (regio Utrecht).  
Hij wil graag gaan samen wonen. Hij mag reageren op 
een woning tot ongeveer 586 euro, maar helaas.  
De beschikbare flatjes voor deze prijs zijn bijna allemaal 
1 of 2 kamerflats. Voor een driekamerflat of een huisje 
staat hij niet lang genoeg ingeschreven. Probléem is dat 
als hij nu een tweekamerflat accepteert hij nooit aan een 
gezin kan gaan denken omdat hij dan weer opnieuw een 
jaar of twaalf moet wachten om te kunnen verhuizen 
naar een iets grotere woning.”

“Wij waren uitgenodigd voor bezichtiging van een flat 
waar wij via woningnet op gereageerd hadden (stonden 
nr:3) helaas niet gekregen, maar de flat ernaast zou  
binnenkort ook leeg komen. Deze morgen geïnformeerd 
en nu is de flat identiek aan de andere ineens vrije sector 
geworden (Hoezo sociale huurwoningvoorraad blijft  
gelijk) ik mag dus hier nu niet meer op reageren.”

“We kunnen geen kant meer op! Ik heb een inkomen  
onder de huurtoeslaggrens. Daardoor komen wij, ikzelf 
en mijn dochter (2 personen) alleen in aanmerking voor 
een huurwoning tot € 586,68. Dit betekent dat we  
niet meer op woningen met een hogere huur kunnen  
reageren en het aanbod van goedkope huurwoningen is 
nihil. De woningcorporaties geven aan meer woningen 
met een lagere huur aan te bieden maar daar zie ik niks 
van. Vanaf januari is er een beperkt aanbod, terwijl ik  
in het verleden keuze genoeg had om een huis naar  
mijn keuze te kiezen. Daarnaast zijn de woningen die 
aangeboden worden “als ik het zeggen mag”, in  
achterstandswijken!
Zelf wonen wij in een mooie nette wijk in Utrecht en ik 
zou graag een zelfde woning daarvoor in de plaats willen, 
dit omdat wij hier al 24 jaar wonen. Ik zie het somber  
in en ik vraag mezelf af of we ooit nog kunnen verhuizen. 
Ook hoor ik veel kritiek om mij heen over de te hoge  
huren, dit is niet meer op te brengen!” 

“Het vinden van een passende woning is vrijwel  
onmogelijk. Ik verdien 1750 netto en ik kan geen hypo-
theek krijgen voor een koopwoning. Een sociale huur-
woning is voor mij ook onbereikbaar wegens de lange 
wacht lijsten en de vrije sector is ook onmogelijk wegens 
de inkomenseis. Ik sta met de rug tegen de muur.”
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“Sinds de woningbouwverenigingen de inkomens krijgt 
van de belastingdienst word er misbruik van gemaakt 
door belachelijke hoge huren te vragen voor oude  
woningen. De hoogte van de huur is zo’n enorme hap  
uit mijn inkomen, dat is niet normaal . ik begrijp heel 
goed dat er mensen zijn die het gewoon weg niet meer 
kunnen opbrengen.”

“Dat het steeds moeilijker wordt om drie kinderen  
te onderhouden.”

“Dat ik noodgedwongen moet verhuizen (en dat zorgt 
voor veel stress en verdriet) nadat ik al bijna 15 jaar hier 
woon. Ondanks dat ik al 8,5 jaar ingeschreven sta  
als woningzoekende, is het aanbod miniem.”

“Dat ik een te groot gedeelte van mijn inkomen kwijt  
ben aan huur dit houdt in dat ik op andere zaken zal  
moeten bezuinigen zoals bijvoorbeeld tandartskosten 
geen vakanties en bezuinigen op boodschappen.  
Zaken waar de de laatste jaren al op bezuinigd is  
en waar nog weinig rek in zit.”

“Wij moeten beiden werken om de lasten te kunnen  
betalen voor ons gezin. Doordat wij samen net boven de 
€ 43.000,- komen met ons inkomen hebben wij de volle 
huurverhogingen van de afgelopen jaren gehad. Ik ben al 
bijna 60 jaar dus het kopen van een huis is voor ons on-
mogelijk geworden. Ik kan mijn huur niet meer betalen.”

“Wij zijn twee starters en ik heb geen vast contract  
en mijn partner dan wel, maar we verdienen te weinig  
om te kunnen sparen of om een hypotheek te krijgen.  
Om mij heen zie ik meerdere jonge mensen die  
wel koopwoning destijds konden kopen en minder  
hypotheek betalen voor compleet gezinswoning  
versus ons tweekamer-appartementje.”

“Dat ik bij ontslag van mijn werkgever naar een goed- 
kopere woning moet, maar ik ben bang dat ik daar vele 
jaren op moet wachten, en in die tussentijd ben ik al  
failliet, en zit diep in de schulden.”

“Bijna de helft van het netto inkomen bedraagt de huur 
plus servicekosten. Als de andere vaste lasten betaald 
zijn, blijft er zeer weinig over voor andere dingen.”

Betaalbaarheid

“Dat ik meerdere malen hulp heb moeten vragen  
van mijn ouders met het betalen van de huur.”
 

“Dat ik in een sociaal isolement terecht kom. Ergens  
naartoe gaan, naar een verjaardag of cursus kost geld. 
Mensen, die tussen wal en schip vallen door net allemaal 
toeslagen mis te lopen, hebben het extra moeilijk.  
Betaal voor mijn huidige woning 40% van mijn inkomen 
en een volgende woning wordt nu minimaal 50%.  
Ik word volgend jaar 65 en kan geen kant meer op.”

“Dat ik mijn huur bijna niet op kan brengen.”

“Dat ik moet bezuinigen op voeding en kleding.  
Zuiniger stoken gaat niet, ik zit al op het minimum.”

“Dat we eigenlijk te weinig geld overhouden om nog  
fatsoenlijk te kunnen leven.”

“Dat ik straks de huur niet meer kan betalen van  
mijn AOW.”

“Ik met mijn gezin (waaronder 4 kinderen) op straat  
dreig te komen te staan. Wij krijgen opnieuw een  
maximale huurverhoging, gezien wij net boven de  
grens verdiend hebben. Voor een andere woning  
verdienen wij te veel, om in de huidige woning te  
blijven verdienen wij te weinig.”

“Gezien ik 57 jaar ben en over ca. 10 jaar met pensioen 
hoop te gaan, heb ik grote zorgen hoe ik de huur dan  
nog moet betalen. Ben bang dat mijn gehele pensioen 
opgaat aan woonlasten, terwijl er ook andere kosten  
betaald moeten worden. Wacht mij dan de armoe na  
45 jaar werken. Er wordt geen rekening mee gehouden 
dat er een tijd komt dat huurders ook in inkomsten  
achteruit gaan door pensioen of werkeloosheid.  
Wat dan? De politiek schijnt zich met deze onbehoorlijke  
huurverhogingen niet bewust te zijn wat zij mensen  
aandoen. Nu niet en later niet.”

“Dat mijn leven het eigenlijk niet meer waard is om te 
leven. Er is niets over na alle betaalde lasten om nog iets 
leuks voor mijzelf of met mijn kinderen te doen, ik heb 
€ 30.-- per week om van te eten. Alle dagen thuis zitten 
zonder iets om handen te hebben is om GEK  van te  
worden, heb ik daarom zo hard gewerkt om nu van  
alle kanten wegbezuinigd te worden.”

De stijging van de huren betekent voor mij...
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