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Iedereen een plek - iedereen op z’n plek 

UWOON wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En om mee te doen, heb je als 
mens een plek nodig, een woning, waar je je veilig en ‘op je plek’ voelt. Daarom zetten wij ons 
ook met overtuiging in voor de huisvesting van statushouders (mensen met een tijdelijke 
verblijfsvergunning). Zij kunnen niet zelf hun woonplaats kiezen. Iedere gemeente in Nederland 
moet naar rato van het aantal inwoners deze mensen huisvesten. De gemeenten doen dat in de 
meeste gevallen in samenspraak met de woningcorporatie(s) die daar werkzaam zijn. 
 
Het aantal huurwoningen in de regio Noord-Veluwe is beperkt. De toename van statushouders 
die huisvesting nodig hebben, zorgt dus voor extra druk op de woningmarkt. Ik ben daarom blij 
dat in onze regio in goed overleg met de gemeenten Elburg, Ermelo en Harderwijk naar 
oplossingen wordt gekeken. Zo willen we onder andere extra, tijdelijke, huisvesting realiseren. 
Door een groter 
woningaanbod blijven immers ook de kansen op niveau voor de andere woningzoekenden, die 
hier in de regio al enige tijd op een woning wachten. 
 
Trots ben ik ook op de start van het project ‘Werken in de wijk’, waar we aan zijn begonnen met 
de gemeente Harderwijk, Vluchtelingenwerk Harderwijk en ZorgDat. Het is een project om 
statushouders - oftewel nieuwe Harderwijkers - bekend te maken met Harderwijk, haar 
bewoners en de Nederlandse taal. Wij ondersteunen deze mensen door ze een dagbesteding 
te bieden, en zij zetten zich in voor diverse werkzaamheden in de wijken van Harderwijk. 
 
Laten we ons realiseren dat de meeste vluchtelingen niet zomaar naar Nederland komen voor 
een beter leven, maar om hun leven te redden. Zij zoeken hier bescherming. En 
woningcorporaties zijn er om een steuntje in de rug te bieden aan diegenen, die het niet (direct) 
op eigen kracht redden in de samenleving; Nederlanders én statushouders. Wij willen mensen 
huisvesting bieden, en de kans om zich hier op hun plek te gaan voelen en zich nuttig te 
maken. We hebben alle vertrouwen dat we in samenwerking met andere betrokken instanties 
de juiste keuzes kunnen maken. 
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