1. Visie op problematiek

‘Spoedzoekers komen vaak niet in aanmerking voor een urgentiestatus, omdat er geen
sprake is van een levensbedreigende situatie of acuut probleem. Tegelijkertijd hebben
ze doorgaans te weinig inschrijfduur om een sociale huurwoning te vinden.’ (RIGO, nov.
2016)
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Maatschappelijke organisaties waarschuwen dat het aantal spoedzoekers toeneemt.
Spoedzoekers op de woningmarkt zijn mensen die snel een woning nodig hebben, maar
geen urgentie krijgen omdat hun situatie daarvoor niet ‘schrijnend’ genoeg is. Op deze
manier valt deze steeds groter wordende groep tussen wal en schip.
De verantwoordelijkheid voor sociale volkshuisvesting heeft de overheid grotendeels
op lokaal niveau neergelegd. De voorraad van sociale woningen ligt in handen van de
lokale woningcorporaties die de grote vraag naar sociale huurwoningen met gemeentes
moeten beheren. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang, gemiddeld 5
jaar in de Regio Stedendriehoek Deventer - Zutphen – Apeldoorn.
Lokaal wordt deze ontwikkeling bevestigd door bronnen binnen woningcorporaties.
Momenteel worden deze corporaties overspoeld door acute woningaanvragen, onder
andere als gevolg van echtscheidingen. Door een kwalitatief verschil van vraag en
aanbod, kan deze vraag moeilijk worden ingevuld.
Een andere groep spoedzoekers zijn arbeidsmigranten. Deze groeiende groep
mensen vormt een noodzakelijke bron van arbeid voor lokale ondernemers, teneinde
economische groei en continuïteit van regionale leefbaarheid te waarborgen.
Voor spoedzoekers bieden corporaties de mogelijkheid om voorrang te krijgen op de
lijst middels een urgentieverklaring. Deze is aan te vragen binnen kaders op basis van
financiële, medische of sociale urgentie. Een significant deel van de groep spoedzoekers
komt hiervoor niet in aanmerking. Consequentie is dat men is aangewezen op verlengen
van hun probleemsituatie of tijdelijke woonvestingsoplossingen zoals recreatiewoningen,
(private) onderhuur (vaak te duur of niet legaal) of antikraak. Door verlenging van de
probleemsituatie ontstaat er dan een neerwaartse spiraal waardoor de maatschappelijke
problemen groeien, bijvoorbeeld vechtscheidingen of financiële problemen.
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Projectlocatie:
Haarlerveldweg 6 te Haarle
Kadastrale nummers 710, 711, 712, 549 sectie S
Gemeente Hellendoorn

Naast het tekort aan tijdelijke woonruimte geeft voorliggende visie aandacht aan
problematiek t.a.v. leegstaande stallen en vergrijzing van de lokale bevolking.

Leegstaande stallen in de regio

712
Leegstaande stallen
De locatie aan de Haarlerveldweg 6 te Haarle betreft een perceel van circa 1 hectare groot met daarop opstallen betreffende
varkensstallen en een wagenloods. Haarle is een dorp gelegen aan de voet van de Sallandse Heuvelrug op de grens van Twente en
Salland. Door herallocatie zijn alle bedrijfsactiviteiten van de Mts. Willems gecentraliseerd op 1 locatie, wat een positief effect heeft
gehad op de bedrijfsvoering van het bestaande boerenbedrijf.
Consequentie is dat het onroerend goed op de betreffende nevenlocatie niet meer gebruikt wordt en leeg staat. Zonde, dat bestaand
onroerend goed in een mooie, rustieke plattelandsomgeving niet gebruikt wordt. Wanneer er geen nieuwe functie voor dit vastgoed
wordt gevonden, zal een stille dood de eindbestemming van die onroerend goed zijn. Anderzijds vormt illegale benutting van dit
leegstaande onroerend goed een risico.
Daarnaast blijven bedrijfseconomische kansen onbenut. De melkveesector staat onder druk; vanuit agrarische ondernemers is er
behoefte aan risicospreiding. De leegstaande stallen bieden mogelijkheden voor ontplooiing van nevenactiviteiten. Dit zal de stabiliteit
en de waarde van het bedrijf ten goede komen.
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Demografische problematiek
Het platteland rondom Haarle kampt ook met demografische problematiek, die
kenmerkend is voor een landelijke regio. De belangrijkste demografische ontwikkeling is
vergrijzing. Het aandeel 65-plussers neemt toe en het traditionele migratieverlies wordt
niet meer opgevangen door natuurlijke aanwas. Het aandeel jonge gezinnen daalt,
terwijl deze groep essentieel is voor de continuïteit van de regio. Deze groep is een
belangrijke leverancier van de productiefactor arbeid, maar geeft ook bestaansrecht &
toekomstperspectief aan bedrijven, instellingen en faciliteiten in de regio.
Inzake de productiefactor arbeid zoekt een deel van de ondernemers hun heil in
arbeidsmigranten. Dit is een positieve impuls voor de sociale dynamiek, maar deze
groep mensen is zoals vermeld wel spoedzoeker op de woningmarkt.
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