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Artikel 43: Beperking aanbod starterswoningen.  
 
Geacht college, 
 
Het beleidsplan omtrent arbeidsmigranten is vanwege de coronacrisis uitgesteld. 
De eerdere verwachting was, nadat in 2018 al gestart is met de voorbereiding, dat 
het voorstel in december 2019 naar de gemeenteraad zou komen. Het lange 
wachten en uitstellen komt volgens DMP Heusden niet ten goede aan de toch al 
overspannen woningmarkt. Zo hebben ons berichten ontvangen over een 
zorgelijke situatie bij de drive-in-woningen aan de Beethovenlaan in Drunen. Deze 
situatie vraagt om nieuw (aangescherpt) huisvestingsbeleid. Ongetwijfeld doen 
situaties zoals in de Beethovenlaan zich op meer plekken in de gemeente voor. 
 
Een korte weergave van de situatie. De drive-in-woningen aan de Beethovenlaan 
zijn op de woningmarkt bij uitstek geschikt als starterswoningen (verkoopprijs 
rond €200.000,-). De woningen worden echter de laatste jaren voornamelijk 
verkocht aan huisjesmelkers die vervolgens arbeidsmigranten in de woningen 
plaatsen of de woningen tegen hogere prijzen verhuren. De buurt maakt zich 
grote zorgen over de sociale cohesie, de positie van starters en het woon- en 
leefklimaat in de buurt en hebben dit bij de gemeente kenbaar gemaakt. 
 
Uiteraard is de woningmarkt een vrije markt. Maar het steeds weer opkopen door 
huisjesmelkers van potentiële starterswoningen in een zelfde buurt heeft een 
slechtere positie van starters op de woningmarkt tot gevolg. Dit naast de 
ontwrichting van de leefbaarheid. Dat huisjesmelkers in Heusden een voet tussen 
de deur krijgen is een logisch gevolg van, ten opzichte van omliggende gemeente, 
ruimhartige huisvestingsmogelijkheden in bestemmingsplannen. Het is in 
Heusden namelijk mogelijk om zonder vergunning/toestemming vijf personen in 
onzelfstandige wooneenheden (kamerverhuur) te huisvesten. Andere gemeenten 
in de regio beperken het wonen in een woning tot één huishouden. Ook moet er 
hier bij de huisvesting van arbeidsmigranten gemotiveerd worden afgeweken van 
het bestemmingsplan. Hierdoor kan een ruimtelijke afweging en een toets op het 
huisvestingsbeleid gemaakt worden. Dit werkt drempelverhogend voor 
huisjesmelkers en geeft de regie aan de gemeente. 
  
Nu andere gemeenten in de regio reeds langere tijd een strenger 
huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten voert ontstaat er een waterbed effect 
en blijven goedkopere potentiële starterswoningen aantrekkelijk voor 
huisjesmelker.  In de gemeente Waalwijk is enige tijd geleden al een parapluplan 
aangenomen om de schrijnende situaties voorlopig een halt toe te roepen. De 
huidige situatie in Heusden vraagt om een oplossing op de korte termijn.  
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Het onderdak bieden aan arbeidsmigranten verdient wel de nodige aandacht 
maar moet op een andere wijze worden opgelost. Buiten kijf staat dat het 
vestigen van arbeidsmigranten in de gemeente Heusden noodzakelijk is en met 
respect voor arbeidsmigranten, ondernemers en bewoners moet gebeuren. DMP 
Heusden staat voor een leefbare gemeente met een plek voor iedereen. 
 
Vragen aan het college: 

 Bent u op de hoogte van de situatie in de Beethovenlaan en kent u 
wellicht nog soortgelijke situaties? Wanneer u soortgelijke situaties kent, 
kunt u dan aangeven welke dit zijn? 

 Onderschrijft u de mening dat dit soort situaties een snelle en 
slagvaardige oplossing verdient? Zo ja, wat gaat u aan deze situatie doen? 
Zo nee, waarom niet?  

 Is het college het met DMP eens dat de leefbaarheid en de daarbij 
horende sociale cohesie essentieel is voor een goed functionerende 
(Heusdense) samenleving? 

 Is het college het met DMP eens dat er door situaties zoals deze 
verdringing op de woningmarkt, voor doelgroepen als starters, plaats 
vind? 

 Is het college bereid om een verder waterbedeffect en verdringing van 
starters op de woningmarkt te voorkomen om vooruitlopend op het 
huisvestingsbeleid nu al maatregelen (vergelijkbaar met Waalwijk, Loon 
op Zand en/of Dongen) te nemen? Zo ja, wat gaat u doen om een verder 
waterbedeffect en verdringing te voorkomen? Zo nee, waarom niet en 
wat stelt u dan voor? 

 Is het (naast het nu al nemen van maatregelen) mogelijk het hoog nodige 
huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten zo snel als mogelijk is aan de 
gemeenteraad voor te leggen? Zo ja, wanneer verwacht u dat te doen? Zo 
nee, waarom niet?  
 

In afwachting van een spoedige reactie verblijf ik.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie DMP Heusden, 
 

 
Noah Brok                          


