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Nieuw streefhuurbeleid Velison Wonen 

Velsen, 5 november 2015 - Woningcorporatie Velison Wonen past haar huurbeleid aan om de 

betaalbaarheid van de sociale huurwoningen voor huurders met lagere inkomens te 

waarborgen. Aanleiding om het huurbeleid nog eens kritisch onder de loep te nemen,  was de 

uitkomst van het onderzoek naar de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen voor de 

sociale doelgroep (inkomen tot € 34.911) in Velsen.  Dit onderzoek is begin dit jaar uitgevoerd 

in opdracht van de gemeente en de corporaties. Uit het onderzoek bleek dat er in de 

toekomstige streefhuursituatie voor een aantal doelgroepen met lagere inkomens   

betaalbaarheidsproblemen kunnen ontstaan. Op grond van deze uitkomst heeft Velison Wonen 

haar streefhuurbeleid aangepast.  

Aanpassing huurbeleid  

De aanpassing van het huurbeleid is een aanvulling op het bestaande gematigde 

huurverhogingsbeleid dat Velison Wonen al langer hanteert.  Dat wil zeggen dat de corporatie om de 

kwetsbaarste doelgroepen te ontzien, bij de jaarlijkse huurverhogingen geen gebruik heeft gemaakt 

van de maximale toegestane huurverhoging. Voor de huurders met een laag inkomen of 

middeninkomen is de huur daardoor minder gestegen.   

Naast deze maatregel, heeft Velison Wonen nu ook haar totale huurprijsbeleid aangepast.  De huur 

die Velison Wonen vraagt voor woningen die opnieuw worden verhuurd (de streefhuur) is volgens het 

nieuwe beleid gemiddeld aanzienlijk lager dan voorheen.  

Flinke verlaging streefhuren 

Om betaalbaarheidsrisico’s in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, heeft Velison Wonen de 

streefhuren van de woningen in wijken waar Velison Wonen veel bezit heeft, met name 

eengezinswoningen, flink verlaagd.  Onderzoeksbureau Atrivé heeft de effecten van het 

streefhuurbeleid doorgerekend.  Het bureau concludeert dat, wanneer gekeken wordt naar de totale 

corporatiesector in de gemeente Velsen,  de aanpassing van het streefhuurbeleid van Velison Wonen 

vooral een positief effect heeft op de betaalbaarheidspositie van huishoudens in eengezinswoningen. 

Dit komt, omdat Velison Wonen een groot aandeel van de eengezinswoningen in de sociale 

huursector in de gemeente in haar bezit heeft. De aanpassing van het streefhuurbeleid van Velison 

Wonen zorgt ervoor dat met name een sociaal gehuurde eengezinswoning in Velsen in de toekomst 

betaalbaar blijft. 

 

 


