
Geachte raadsleden, 

Van oktober 2019 tot oktober 2020 heeft het Platform 

Woonstarters geprobeerd Kamerleden, landelijke 

verkiezingsprogrammacommissies, overheden en 

stakeholders te inspireren met mogelijkheden om 

starters op de woningmarkt te helpen en een eerlijkere kans geven op de 

woningmarkt. Niet alleen voor de starter zelf. Het is van breed 

maatschappelijk belang dat onze jonge docenten, agenten, tandartsen en 

verpleegkundigen een woning kunnen vinden die past bij hun wensen en 

financiële mogelijkheden. 

Wij zijn verheugd dat sinds de start van ons Platform in 2019 er meer 

aandacht is voor de problematiek van starters en andere 

woningzoekenden. En oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de 

overdrachtsbelasting, meer gemeenten met een Starterslening, de gelden 

voor de woningbouwimpuls en het omarmen van gemeenten en 

provincies van tijdelijke bouwlocaties. 

Maar er is nog ontzettend veel mogelijk. En daarin speelt de lokale 

politiek een belangrijke rol. Bouwen, doelgroepenbeleid, slimme 

oplossingen… wat past bij uw gemeente? 

We hebben een zomertip voor u: scroll nog eens door het platform. 

Het staat boordevol goede ideeën. 

Hoe gemeenten en corporaties tijdelijke woningbouw kunnen versnellen 

Hoe u voorkomt dat binnenstedelijke transformatie stagneert 

Wat CPO kan betekenen voor starters 

Hoe de energietransitie ertoe kan leiden dat de woningen van 

babyboomers beschikbaar komen voor koopstarters 

Hoe de verhuisketen in de huurwoningmarkt weer op gang komt 

Vergeet u de starter niet in uw verkiezingsprogramma? 

Eind september gaat het Platform Woonstarters offline. Er komt geen 

http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFcvdCoIwGADQrwfoSYLNLSntpsSUoiChH1o3kT-txXRzTssH6X16tOjcn8EQvkuATw1gZO-QFDWmQ-VNyExV1iiJMlUCmUTTI3V8Z-x71ANR3dVCFiIvTK6MRpWEh7V6hrHNXYqsEVpJ0fwr1m0qRYYNLmMWjvgl3BN2ODPBglzrE8dNnAacC5c-my5xkg3hNCQB9trz-ppS91AVS_beJe1qW_cvAJhHAD9z3zk1&Z
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFcvdCoIwGADQrwfoSYLNLSntpsSUoiChH1o3kT-txXRzTssH6X16tOjcn8EQvkuATw1gZO-QFDWmQ-VNyExV1iiJMlUCmUTTI3V8Z-x71ANR3dVCFiIvTK6MRpWEh7V6hrHNXYqsEVpJ0fwr1m0qRYYNLmMWjvgl3BN2ODPBglzrE8dNnAacC5c-my5xkg3hNCQB9trz-ppS91AVS_beJe1qW_cvAJhHAD9z3zk1&Z
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFctLDoIwFADA5wE8iUkLlQi4USIYjSbUxO_KyNdiaaEUkIN4H49mnP2MxvD1AT41gOKDYUaoUR0qH4zHUmglOYplCeYssE_EcI2p6xAHmMjkkqcsSVUiVYUEh6fW1RxjnVgEacUqyVnzr7hqI85irHAb0BcR535SZhfXSsPapkNxwM068vKcWaRoOmrQnZmTlelhp71u7xGxjiL1b--Qtpt9PfQAsAgAfn-7OVU&Z
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFctfDsEwHADgnwM4iaTdqrHywtiEIPZA8CTrNlvp2uo6fw7iPo4mvvev04VvBPC5A1j59nyOGvtAdSpkppWzWqJM1-AP4mBPvKHXHzLCQKiLnshC5IXNtTVISaicMyOMXU4JclYYLUXzr9i0XIoMWzw1gTpUeeCCm2ObVU-nNGJP3Mx5WJaCkmvzSLxk5Zdk5oeYtcflmRO6U0V0em2TdrG-v58AMI4Bfmu1OP4&Z
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFctLDoIwFADA5wE8CUlLK0F0o8RP_IuJJroylkKtKS2UonIQ7-PRjLOfThe-U4BPBWBV6xOGavtExU2q1GhnjUKpKYCEs_6J-gO_N4hoBFLnZqwyyTPLjS2RVnB3rhxi7HhAkbOyNErW_4rLhimZYovzVVt4B8G3QegJpreM7HL-wvWcxULIgD7qZ-InayLohMQ4as7LK6PBUWfTy3ufNItN1b4AYDQD-AF3KTk2&Z
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFctJDoIwFADQ7wG8SguFKLhRFByiCSRqxJWR0ZoPhVIGvYf38WjGt3-jMXxdgE8NIPGl6RFpZEeKO8dYlEoKJLEoQJ940zPTbM2wLWYBLzOxwJQnqUyErEiJ8FCqmlGqEpMRJXklkDf_Sqs2Qh5TSYcQl-ro-u07My5OggOXG6OnzTpy8pyb7Nl0gRbs9ZytdIdabbi7Rcw8lal7Hfyg3R7qVw8Acw_gB6KVOd0&Z
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFctJDoIwFADQ7wG8SguFKLhRFByiCSRqxJWR0ZoPhVIGvYf38WjGt3-jMXxdgE8NIPGl6RFpZEeKO8dYlEoKJLEoQJ940zPTbM2wLWYBLzOxwJQnqUyErEiJ8FCqmlGqEpMRJXklkDf_Sqs2Qh5TSYcQl-ro-u07My5OggOXG6OnzTpy8pyb7Nl0gRbs9ZytdIdabbi7Rcw8lal7Hfyg3R7qVw8Acw_gB6KVOd0&Z
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFctLDoIwFADA5wG8SguVYHGjRlFBjSR-oisjH2uhUCgF5CDex6MZZz-DIXyXAJ8KQIneMENUqxblDy4iWWglBYpkDqbtjs_EcIyRQwkFXjzlTCQ8TlQsVYkKAS-tywnGOrYI0oqXUvD6X3HZhIJHWOEHzVK-ty9d7xz9W-ZdlT9aM1yvwjlj3CJp3QZGsDUZWZhzTJurdw-JdSqS5e19CJrNruo7AJi6AD9-LTlJ&Z


nieuwe content meer bij en we updaten niet meer. Ons cocreatie sluiten 

we af met een goed gevoel. 

Maar … we zijn er nog lang niet. Ondanks de initiatieven verslechtert de 

positie van de starter nog steeds. Kortom: er moet nog een tandje bij. 

Een aantal van de deelnemers aan het platform gaat verder in de 

cocreatie www.startenopdewoningmarkt.nl. 

En sowieso blijven wij allemaal ons best doen voor de starter. U toch 

ook? 

De starter op de woningmarkt verdient uw aandacht. Laat zien wat u wil 

doen voor starters in uw verkiezingsprogramma. 

En voor na de vakantie: veel succes met de verkiezingsstrijd. 

Hartelijke groet, 

Namens de deelnemers van het Platform Woonstarters 

 

Woordvoerder en stakeholdermanager 

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 

(SVn) 
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