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Woonconcept mag bouwen in Steenwijk
Goed nieuws voor de bewoners van Steenwijkerland. De overheid heeft Woonconcept ontheffing
verleend voor de gemeente Steenwijkerland. Een belangrijke stap om nieuwe, betaalbare sociale
huurwoningen te kunnen bouwen in Steenwijkerland.
De deur staat open
Met het krijgen van de ontheffing staat de deur voor Woonconcept open om aan de slag te gaan met
het bouwen van nieuwe (voornamelijk eensgezins-)woningen. Woonconcept en de gemeente
hebben als doel om het aantal sociale woningen in de gemeente Steenwijkerland gelijk te houden.
Maar nieuwbouw is nodig om toekomstige sloop van verouderde woningen goed te maken.
Directeur-bestuurder Nicole Peeters: ‘Ik ben ontzettend trots dat we ontheffing hebben gekregen.
Zeker toen ik zag dat onze medewerkers - met een glimlach op hun gezicht - zeiden dat wij er nu weer
ècht voor onze bewoners in Steenwijkerland kunnen zijn. Ons doel is: alle bewoners zijn trots op hun
thuis. Een goede woning waar woningzoekenden niet te lang op hoeven te wachten, is de basis om dit
te bereiken. Om voldoende woningen van goede kwaliteit te kunnen bieden aan onze bewoners in
Steenwijk, is uitbreiding met nieuwbouw nodig.’.
Samen met gemeente en huurdersvereniging
Willem Sommer, van huurdersvereniging de Veste, is blij met de ontheffing. ‘Door de ontheffing kan
Woonconcept nog beter aan de wensen van de Steenwijker huurders voldoen en dat is ons
gezamenlijke doel’, aldus Willem. Om de ontheffing te ontvangen is intensief samengewerkt met
andere woningcorporaties en de gemeente Steenwijkerland. Wethouder Scheringa van de gemeente
Steenwijkerland: ’Met de ontheffing kan Woonconcept, samen met de andere actieve corporaties in
onze gemeente, de vraag naar sociale huurwoningen van onze bewoners beantwoorden. En dat
laatste is een belangrijk speerpunt waar wij ons als college de komende jaren hard voor maken’.
Waarom is ontheffing belangrijk?
Het werkgebied van corporaties is in 2016 verdeeld in woningmarktregio’s. Woonconcept mocht
daardoor alleen nog uitbreiden met nieuwe woningen in de woningmarktregio waartoe ze behoren,
regio Drenthe. Met het verkrijgen van ontheffing is het mogelijk voor Woonconcept om ook in
Steenwijkerland volledig actief te blijven.
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Gekelien Lawerman,
communicatieadviseur bij Woonconcept) via Gekelien.Lawerman@woonconcept.nl of 06 3053 3820.
Bijgevoegde foto is gemaakt door UpNorth en rechtenvrij te gebruiken. Op de foto staan Willem
Sommer, voorzitter van huurdersvereniging De Veste en Nicole Peeters, directeur-bestuurder bij
Woonconcept. Mogelijk onderschrift bij de foto: De deur staat open voor Woonconcept.

