
BETAALBAAR WONEN

Manifest

EERLIJKE VOLKSHUISVESTING

RUIMTE VOOR CORPORATIES

Woningbouwcorporaties krijgen meer ruimte. Nieuwe

sociale woningbouw wordt door hen gebouwd, zodat we

voorkomen dat deze woningen over twintig jaar in de vrije

sector terechtkomen. Verhuurders verplichten we

woningen op te knappen als er schimmel in huizen zit en we

bevorderen uitstroom vanuit (jeugd)zorginstellingen. 

.

PASSENDE PLEK VOOR IEDEREEN

Leiden mag geen stad voor de rijken worden. Leraren,

zorgpersoneel en andere essentiële beroepen krijgen plek om te

wonen in onze stad. We zorgen voor een beter aanbod van

woningen voor ouderen en voor knarrenhofjes, waarin wonen, zorg

en ontmoeting gecombineerd worden. Zo bevorderen we ook de

doorstroming. 

ZELFBEWONINGSPLICHT

Beleggers weren we met een zelfbewoningsplicht en een

opkoopverbod. Je kunt alleen een woning kopen als je er zelf in

gaat wonen. We voeren strengere regels voor vakantieverhuur en

Airbnb. Nieuwe appartementen zijn minimaal 40m2 groot. 

VERKAMERING INDAMMEN

Ongebreidelde verkamering pakken we aan. We verlagen het

quotum, kwetsbare wijken (zoals Transvaal) krijgen een

verkamerverbod en de uitzondering voor winkelstraten

vervalt. Met verhuurvergunningen pakken we onveilige

verhuur aan. Voor studenten zorgen we voor veilige en

betaalbare kamers om te wonen.  

WWW.PVDALEIDEN.NL

De wooncrisis raakt Leiden hard: betaalbare huizen zijn nauwelijks te vinden en de

wachtlijst voor sociale woningbouw is veel te lang. In 2020 werd meer dan een kwart van

alle woningen opgekocht door beleggers. Huren in de vrije sector is onbetaalbaar. Dat

moet en kan anders! Daarom willen we meer investeren in betaalbare koop- en

huurwoningen en beleggers en huisjesmelkers bestrijden. Huizen zijn er om in te wonen.

Niet om mee te speculeren. 

Met dit manifest zorgen we ervoor dat Leiden een stad blijft waar iedereen kan wonen,

ongeacht de dikte van je portemonnee. Goed en betaalbaar wonen is namelijk een

grondrecht. De Partij van de Arbeid kiest voor volkshuisvesting. We kiezen voor mensen

boven de markt. Komende jaren is er veel werk te doen: we zorgen voor meer betaalbare

woningen, gaan ongebreidelde verkamering tegen en bouwen verder aan een fijne stad

waar het voor iedereen plezierig wonen is. 

MEER BETAALBARE HUIZEN

 We laten het percentage sociale woningbouw stijgen van 30% naar 40%

van alle nieuw gebouwde woningen. We gaan door met het realiseren van

meer studenten- en starterswoningen. Daarnaast zorgen we dat van alle

nieuwe huizen 40% middeldure huur- en koopwoningen zijn. Met

omliggende gemeenten maken we strengere afspraken: ook zij bouwen

meer om te zorgen dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden. 

.


