Jongeren melden over uitzichtloze woonsituaties
Voor jongeren en starters is het extreem moeilijk geworden om een
betaalbare, vaste woonplek te vinden. Om hun woonproblemen in kaart te
brengen en hen een sterkere stem te geven in politiek Den Haag, heeft de
Woonbond in mei het Meldpunt Jongeren en Starters gelanceerd.

Sinds de lancering van het meldpunt lopen de meldingen binnen. Niet het
ouderlijk huis uit kunnen, eeuwig met huisgenoten of je ex wonen, alleen
maar dure en tijdelijke huizen vinden of opgezadeld zitten met een
intimiderende huisjesmelker; het passeert allemaal de revue.

Ontbreken perspectief
Wat opvalt aan de meldingen is de uitzichtloosheid die veel melders
ervaren en hun dringende behoefte aan een vaste stek:
'Ik en mijn huisgenoten kregen te horen dat onze huisbaas ons eruit wil
hebben, zodat hij een familielid in het huis kan plaatsen. Ik ben sindsdien
op zoek naar iets nieuws, zonder geluk. Zoals het er nu voorstaat, ben ik
bang dat ik op straat kom te staan.'
'Ik voel mij zo genaaid dat ik altijd tijdelijk woon. Ik ben een harde werker
en goede huurder maar toch kan ik nergens settelen, terwijl ik in de dertig
ben en meer dan tien jaar wachttijd heb. Ik wil ook een keer rust aan mijn
kop.'

Geen doorgroei
Als het je dus al lukt om het ouderlijk huis te verlaten, dan ben je nog
lang niet ‘binnen’. Sterker nog, wanneer je toe bent aan een volgende
stap, zoals kinderen krijgen, loop je gewoon weer tegen het gebrek aan
betaalbare en passende woonruimte aan:
'Mijn partner en ik kunnen geen betaalbare woning vinden samen.
Hierdoor stellen we onze trouw- en kinderwens uit. Maar de stress
daarvan breekt mij op, als vrouw kan ik dit niet eeuwig blijven uitstellen.'

Spreek je uit
De meldingen geven de Woonbond meer inzicht in de woonproblemen van
jonge huurders en woningzoekenden. Bovendien sterkt een meldpunt ook
bij henzelf het bewustzijn dat je slechte, dure en uitzichtloze
woonomstandigheden niet zomaar hoeft te pikken. ‘Je uitspreken en
actievoeren is heel belangrijk', zegt Jeske Jongerius van de Woonbond, die
initiatief heeft genomen tot het meldpunt. 'Daarmee maak je duidelijk dat
dit geen individueel, maar collectief probleem is en er dus ook een
collectieve oplossing moet komen. Wonen is een grondrecht, waar de
overheid zorg voor draagt.'

Doe een melding
Ben jij zelf onder de 35 jaar, of iets ouder maar herken je je in de
problematiek van jongeren en starters? Meld dan jouw woonproblemen
via het meldpunt. Heb je jonge familieleden, vrienden of kennissen die
door de wooncrisis worden getroffen? Vraag hen dan een melding te doen.
Zo help je de Woonbond om de belangen van jongeren en starters beter
te behartigen.
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