
Plan van aanpak woningbouwontwikkeling Arnhem 
 

 
Geachte leden van de gemeenteraad van Arnhem, 

 
Mijn naam is Frans van den Berg en ik spreek hier in namens de 

wijkbeheergroep Malburgen Oost Zuid. 
 

In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld als maatregel dat bij ieder 
nieuwbouwproject minimaal 30% over de te realiseren projecten in de sociale 

huur wordt gebouwd (als verplichting) en dat voor deze 30 procent de 
corporaties de premium partner zijn  (zie raadsvoorstel maatregel 3 en 4 op 

bladzijde 2). 

 
Bij recente bouwplannen voor Malburgen had de gemeente het idee die 30 

procent in zijn geheel alleen in Malburgen Oost Zuid te realiseren. Daar is men 
bij ons in de wijk erg ontstemd over onder meer omdat er al zoveel sociale 

huur is in onze wijk met aanverwante problematiek. 
 

In Malburgen Oost Zuid is het aandeel corporatiewoningen op dit moment 

volgens een stuk dat bij het raadsvoorstel zit   71,6 procent. 
(hiermee staan we na de Geitenkamp op plaats 2 van de stad). 

Zie op bladzijde 10 van "Plan van aanpak woningbouwontwikkeling Arnhem". 
 

Het college heeft in het raadsvoorstel en in de bijlagen alleen gekeken of dit 
voorstel financiële gevolgen heeft voor de stad maar heeft niet gekeken of het 

wel goed is voor een wijk met heel veel problemen om er nog eens in de 
nieuwbouw weer opnieuw sociale huur bij te bouwen voor minimaal 30 

procent.    
 

Corporaties kijken niet wie er in hun woningen komt wonen.  
In de vergaderingen van onze wijkbeheergroep is al meerdere keren gesproken 

dat door dit ontbreken van adequaat toewijzingsbeleid we de wijk weer 
achteruit zien gaan. 

 

Vandaar ons verzoek aan de leden van de gemeenteraad dat u een 
amendement indient met de strekking: 

"Daar waar wijken voor meer dan 50 procent uit corporatiewoningen bestaan 
vervalt de verplichting om bij nieuwbouw minimaal 30 procent sociale huur te 

realiseren alsmede dat dit premium door corporaties gebeurt." 
 

Daarnaast staat in het raadsvoorstel een maatregel (nummer 4) om grote 
grondgebonden corporatiewoningen te verkopen.  

Hier zijn we het niet mee eens omdat in onze wijk veel woningen verkocht zijn 
voordat er fatsoenlijk onderhoud aan is verricht. 

We zien het daarom al in onze wijk dat verkochte huurwoningen er soms 
slechter uitzien dan woningen die nog in corporatiebezit zijn. 

Ook zien we een gevaar voor woningsplitsing en of verkamering met 
aanverwante problematiek na verkoop van de woningen.  

We verzoeken daarom ook aan u of u er voor wil zorgen dat deze maatregel 
wordt geschrapt uit de tekst. 


