
WONEN

Maassluis maken we samen! Daarom moet iedereen in de stad zeker zijn van een goede woning.
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Je woning 
is je thuis, een ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden 
van de wereld. In Maassluis moet iedereen zich zeker weten van een goed dak boven zijn hoofd. Of je nu 
jong of oud bent, starter of doorstromer, arm of rijk, of je alleenstaand bent of een groot gezin hebt, 
huurt of koopt, uit Maassluis komt of van elders. Dit betekent dat we blijven werken aan gemengde 
wijken met kwalitatief goede woningen, betaalbare huizen voor ieder inkomen, plezierige wijken met 
voldoende speelruimte voor kinderen.

Waar een aantal jaar geleden de crisis om zich heen sloeg, zijn nu de problemen van voor de crisis weer 
terug: koopwoningen worden weer snel zo duur dat starters en mensen met een normaal inkomen 
moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt. Door de nieuwe regels komen vooral starters er moeilijk 
tussen. We willen daarom meer woningen bouwen en oormerken voor starters, zowel in koop als 
huurwoningen. Om dat waar te kunnen maken zullen er vooral méér huizen moeten worden gebouwd: in
Maassluis kan dat ook goed: projecten als Balkon, Wilgenrijk, de Burgemeesterswijk en de Kade staan in 
de steigers en kunnen sneller worden gerealiseerd. 

Het aantal sociale huurwoningen in Maassluis is de afgelopen jaren op basis van afspraken vanuit de 
regio gedwongen afgenomen. In de afgelopen collegeperiode is afgesproken dit aantal niet verder te 
laten dalen en dat er versneld sociale huurwoningen worden gebouwd om de voorraad weer op peil te 
krijgen. De PvdA is van mening dat vanwege de eerdere sloop, de vergrijzing en de daarmee gepaard 
gaande vraag naar betaalbare er 250 extra sociale huurwoningen moet komen ten opzichte van de 
huidige plannen.

Voldoende goede betaalbare woningen 
De PvdA strijd sinds haar oprichting voor voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners. Wij 
streven naar een verdeling van 38% sociale huur woningen d.w.z. huur lager dan de huursubsidiegrens, 
40% middeldure huur en/of koop en 22% dure huur/koop. Dat sluit aan op de inkomensverdeling van de 
inwoners van onze gemeente. Alleen zo blijft er ruimte voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, 
gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak en 
ouderen. Gemengde wijken passen bij ons streven naar een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe 
dat de lagere inkomens worden verdrongen naar buiten onze gemeente of dat jongeren die hun eerste 
stap in hun woon carrière willen zetten dat niet in Maassluis kunnen doen.

Zeggenschap over wonen
Sinds de jaren 90 zijn de woningbouw verenigingen en gemeentelijke woningbedrijven op afstand gezet. 
De PvdA wil dat er meer zeggenschap van huurders komt op de woningbouwcorporatie. We willen geen 
groot anoniem bedrijf in Spijkenisse met een callcenter, maar een lokaal fysiek toegankelijke organisatie 
in Maassluis. Met bijvoorbeeld een publieksbalie in de stad en die werk weer bij lokale bedrijven uitzet. 
De VBBM speelt daar een belangrijke rol in, onder andere via de jaarlijkse prestatieafspraken tussen 
gemeente, Maasdelta en VBBM. 

Jongeren
We willen een Maassluis waar ook jongeren graag blijven of komen wonen. Dit betekent naast voldoende
betaalbare woningen ook een goed verenigingsleven, goede scholen, goed uitgaansleven, voldoende 
speelgelegenheid; kortom fijne wijken waar kinderen kunnen opgroeien. Dat zorgt er op langere termijn 
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voor dat Maassluis een vitale stad blijft. De PvdA wil meer sociale huurwoningen bouwen en in 
bestaande complexen woningen goedkoop houden en oormerken voor jongeren, zodat er geen lange 
wachtlijsten ontstaan. Voor de starters op de koopmarkt houden we de starterslening in stand, die er 10 
jaar geleden op initiatief van de PvdA is gekomen. 
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Vergrijzing
Ouderen blijven tegenwoordig tot hogere leeftijd vitaal en zelfstandig wonen. De komende jaren zal 
daardoor de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen. De PvdA wil daarom zorgen voor 
meer goede levensloopbestendige woningen waar ouderen lang mogelijk plezierig zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Die woningen dienen geschikt te zijn om ook zorg aan huis mogelijk te maken, mocht dat 
op een moment nodig worden. Voorbeelden van verzorgd wonen zijn de woonservicezones, het 
woon-/zorgcomplex De Vloot en de levensloopbestendige woningen liggend in een woonservicezone. 
Naast levensloopbestendige woningen moeten er ook voorzieningen voor sociale contacten zijn. 
Maatschappelijke partners als zorgaanbieders, Maasdelta, zorgverzekeraars en welzijnswerk zijn 
belangrijk voor uitvoeren van deze sociale opgave. De PvdA wil deze extra seniorenwoningen in het 
centrum/sluispolder west, maar ook op locaties zoals het grasveld aan de Uiverlaan, de Spechtstraat en 
op het terrein de Kade. 

Doorstroming 
Doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen worden vaak grote eengezinswoningen bewoond door 
echtparen of alleenstaanden. Die willen soms wel naar gelijkvloerse woningen, maar die huren zijn te 
hoog. Op initiatief van de PvdA is daarom de doorstroommakelaar ingevoerd, zodat de huurders die dat 
willen het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om door te stromen naar een passende woning. De PvdA
wil dat daarbij ook afspraken over huurverlaging voor de doorstromende huurders, om zo de 
doorstroming niet te frustreren.

Renoveren 
Sociale problemen lossen we niet op door de woningen te slopen. De PvdA is terughoudend met slopen 
van woningen. Slopen is slechts een optie wanneer de kwaliteit van de woningen onvoldoende is (o.a. 
verouderde woningen, verzakt, slechte isolatie) en renovatie niet kan. Bij mogelijke nieuwe 
sloopbesluiten de komende periode krijgen de huidige bewoners altijd het recht om naar hun buurt terug
te keren. Opknappen van de woningen in Sluispolder Oost en ze zo behouden als goedkope 
huurwoningen heeft daarom onze voorkeur. Als er nieuwe sloopbesluiten moeten vallen is voor ons 
uitgangspunt dat het aantal sociale huurwoningen dat wordt gesloopt ook 1 op 1 wordt teruggebouwd.

Leegstand bestrijden
Er staat een flink aantal panden in Maassluis leeg. Dat is kapitaalvernietiging. Die gebouwen staan te 
verloederen terwijl er ook behoefte aan betaalbare woningen is. Dat is zonde. De PvdA wil een harde 
aanpak van langdurige leegstand. Panden zoals het Fair Lady pand, garage Van der Kooij en de ABN-
AMRO banken moeten zo snel mogelijk worden omgebouwd tot woningen. Ook het binnenkort 
leegkomende politiebureau komt in aanmerking voor ombouw naar woningen in aanmerking. 

Duurzaam bouwen
De PvdA wil de kansen van duurzaam bouwen optimaal benutten: energie neutrale nieuwbouw wordt de 
norm. Dat is niet alleen goed voor het milieu en klimaat, maar ook voor de portemonnee van de 
bewoners. Bij nieuwbouw is energie- en CO2 reductie eenvoudig, maar de grootste winst is te behalen in 
de bestaande woningen. De PvdA wil duurzame koopwoningen, huurwoningen en instellingen en 
bedrijven. De gemeente moet bewoners (huurders en kopers) hierover actief informeren, stimuleren en 
inspireren.

Voor de PvdA betekent dat:
 Startersleningen worden voortgezet om jongeren in Maassluis een huis te kunnen laten kopen.
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 Er ook blijversleningen komen, om te zorgen dat ouderen met een (deels) afbetaald huis dat 
vermogen kunnen gebruiken om hun woning levensloopbestendig te maken. 

 Er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven voor Maassluise starters en inwoners 
met een smalle beurs.

 De sociale huurwoningvoorraad niet minder dan 38% van het totaal wordt. Ook in grotere 
nieuwbouwprojecten moet minimaal 38% sociale woningbouw worden gerealiseerd. 

 Er 250 extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd bovenop de al bestaande plannen. 
 In nieuwe projecten een aanzienlijk deel van de woningen in de categorie middelduur moet worden 

gerealiseerd voor mensen met een midden inkomen. 
 Slopen van sociale huurwoningen alleen gebeurt als de kwaliteit van de woningen te slecht is. Dan 

wordt er voor iedere sociale huurwoning die wordt gesloopt er ook een sociale huurwoning terug 
gebouwd en krijgen huidige huurders een terugkeergarantie. 

 Er meer levensloopbestendige (huur en koop) woningen wordt gebouwd, in complexen met ruimte 
voor voorzieningen (zoals het complex aan de Kornhoenstraat). 

 Het mogelijk moet zijn dat mensen als particulier of in een vereniging zelf hun eigen huis kunnen 
(laten) bouwen. De Spechtstraat zou daar een goede plek voor zijn, naast Wilgenrijk. 

 We investeren in mooie, goed onderhouden wijken. Waar voldoende ruimte voor spelen, groen en 
plezierig wonen (zie ook parkeren bij verkeer)

 In onze gemeente bewoners hun ‘buurtrechten’ kunnen gebruiken. Dit houdt in dat bewoners de 
gemeente kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren, dat 
bewoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen en uitvoering van plannen voor de openbare ruimte. 

 Waar winkelcomplexen, zoals aan de Industrieweg of de Elektraweg, leeg komen te staan zij kunnen 
worden herbestemd.

 Er optimale benutting plaats vindt van duurzaam bouwen: energie neutrale en gas loze nieuwbouw 
wordt de norm.

 Er een forse impuls wordt gegeven aan energie- en CO2 reductie in bestaande gebouwen. De 
gemeente gaat actief informeren, stimuleren, inspireren en subsidiëren.

 Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Door 
middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik.
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