
Doelgroep  

Gaarne uitleggen hoe voor Park Waldijk de daadwerkelijke behoefte aan 
containerwoningen voor de aangegeven doelgroep-jongeren uit Uitgeest is 
vastgesteld? Zowel qua 20 extra als tijdelijk 15 jaar? 

Bij SVNK zijn momenteel (eind februari 2023) 766 jongeren tot 28 jaar uit Uitgeest 
ingeschreven voor een betaalbare huurwoning, waarvan 422 boven de 23. Van de 
totale groep onder de 28 hebben er het afgelopen jaar 139 jongeren actief 
gereageerd op het woningaanbod in Uitgeest. De gemiddelde wachttijd bedraagt 
ruim 7 jaar. Daaruit blijkt naar het oordeel van het college dat er veel Uitgeester 
jongeren zijn die een woning zoeken in Uitgeest en dat er voldoende vraag is naar 
meer betaalbare woningen voor jongeren 
 

Hoeveel jongeren zoeken een woning, hoe groot is de doelgroep? 

Komen deze jongeren allemaal uit Uitgeest basisadministratie? 

Is de woningbouwcorporatie gehouden aan de regel dat de woningen alleen 
aan jongeren toebedeeld worden? 

Dit zijn de afspraken, die kunnen alleen veranderen wanneer hier in de toekomst 
andere/gewijzigde afspraken over gemaakt worden. 
 Kan worden bevestigd dat er voor de gemeente geen andere doelgroepen in 

aanmerking komen ? 

Kan worden bevestigd dat deze doelgroep geldt voor de gehele genoemde 
periode van 15 jaar? 

Kan de woning bij veel doorstroom ook toegewezen worden aan andere 
doelgroepen? Welke? 

Kan door de gemeente worden bevestigd dat deze afgebakende doelgroep een 
harde voorwaarde is voor de omgevingsvergunning? 

De doelgroepen worden op een andere manier vastgelegd dan in de 
omgevingsvergunning, waarschijnlijk in een overeenkomst met de ontwikkelende 
partij. Deze partij is nog niet bekend 

Wat is de betekenis voor de omgevingsvergunning indien- en voor zover- de 
behoefte bij de doelgroep niet (meer) bestaat? 

De omgevingsvergunning blijft gelden, en staat los van afspraken over de doelgroep 
(zie ook hierboven) 

Is de gemeente het ermee eens dat bij onvoldoende behoefte bij de doelgroep 
het belang van omwonenden en belanghebbenden bij Park Waldijk prevaleert 
boven het financiële belang van de exploitant van de containerwoningen? 

De belangenafweging gaat tussen het belang van omwonenden en het belang voor 
woningzoekenden. Een eventueel toekomstig financieel belang van een exploitant 
weegt het college voor nu niet mee 

In hoeverre is rekening gehouden met de bestaande krimp en vergrijzing van 
gemeente Uitgeest en met geplande nieuwbouw en maximale sociale 
woningbouw daarbinnen? 

Hier is zeker rekening mee gehouden 

 Ik heb nog niet 1 jongere gesproken die in een containerwoning in Uitgeest wil 
wonen. Mijn kinderen willen graag in Uitgeest blijven, maar dan ook wat 
opbouwen. Dat doe je op deze wijze niet.  
Misschien kan de gemeente een enquête houden onder De Waldijkers en 
jongeren om te kijken hoeveel draagvlak er is. Jullie zijn er toch voor de 
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burgers? Dan zou ik toch graag draagvlak voor mijn plannen willen hebben, 
zeker nu dit zoveel weerstand oproept. 

jongeren zijn die een woning zoeken in Uitgeest en dat er voldoende vraag is naar 
meer betaalbare woningen voor jongeren 
Gezien deze woningnood onder jongeren verwachten wij dat er voldoende 
belangstelling is voor het wonen in een tijdelijke woning 

De suggestie wordt gewekt, dat met de bouw van 60 woningen de meest 
urgente jongeren kunnen worden voorzien! Wat zijn de exacte getallen qua 
urgentie en wachtlijsten en wat zijn eigenlijk de gehanteerde criteria om de 
urgentie te bepalen? 

Zitten de betreffende jongeren wel te wachten op een tijdelijke woning? 

Wat gebeurt er met de bewoners van tijdelijke woningen na 10-15 jaar zijn, 
kunnen die dan automatisch doorstromen naar permanente woningen? 

Jongeren die een tijdelijke woning krijgen toegewezen behouden hun inschrijfduur 
bij SVNK en kunnen dus daarna sneller doorstromen. 

Welke garantie wordt er afgegeven op de belofte dat de woningen slechts voor 
jongeren bestemd zijn en niet voor statushouders/asielzoekers of andere 
doeleinden? 

Asielzoekers zijn geen doelgroep. Als statushouders kunnen voldoen aan de 
afspraken die nog moeten worden gemaakt over toewijzing, waaronder de 
voorwaarde dat ze onder de 28 zijn, dan is dat niet uit te sluiten. Het college wil 
echter zoveel mogelijk jongeren uit Uitgeest de kans geven voor een woning. Onder 
de jongeren uit Uitgeest zijn ook jongeren die hier als statushouder gekomen zijn. 
Deze hebben dezelfde positie als alle jongeren onder de 28 jaar, en kunnen dus ook 
in aanmerking komen.  

U moet niet alleen voor jongeren bouwen, maar ook voor senioren en andere 
doelgroepen (AZC). Doet u dat? 

Ja, onder meer op de nieuwbouwlocaties die onderdeel zijn van het Centrumplan  

Als er nu een jongere van 27 gaat wonen voor 15 jaar dan is hij 42 bij vertrek. Is 
dat de oplossing? 

We willen werken met tijdelijke contracten van maximaal 5 jaar (met mogelijkheid 
om 2 jaar te verlengen) met behoud van inschrijfduur bij SVNK, zodat jongeren ook 
doorstromen 

Is het mogelijk om de doelgroep te beperken naar jongeren uit Uitgeest ipv 
jongeren? 

Dat ligt wettelijk ingewikkeld, maar we willen daar wel zoveel mogelijk op inzetten 

Komen er statushouders in? Als statushouders kunnen voldoen aan de afspraken die nog moeten worden 
gemaakt over toewijzing, waaronder de voorwaarde dat ze onder de 28 zijn, dan is 
dat niet uit te sluiten. Het college wil echter zoveel mogelijk jongeren uit Uitgeest 
de kans geven voor een woning. Onder de jongeren uit Uitgeest zijn ook jongeren 
die hier als statushouder gekomen zijn. Deze hebben dezelfde positie als alle 
jongeren onder de 28 jaar, en kunnen dus ook in aanmerking komen. 

Waarom is het een probleem als jongeren Uitgeest moeten verlaten voor 
woonruimte?  Zeker als dit ten koste gaat van enige groenvoorziening. 

Uit het onderzoek van de Jeugd- en Jongerenraad uit 2019 en de signalen die we 
krijgen blijkt dat jongeren graag in Uitgeest willen blijven wonen. Het college vindt 
dat deze jongeren daarvoor de kans moeten kunnen krijgen. Het is voor de 



leefbaarheid van een dorp beter als er ook jongeren wonen. Zie ook het interview 
met de wethouder in de Uitgeester over dit onderwerp 

 


