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Collectieve 
Woonvormen 

HAN Krachtige 
Kernen/Woonkr8

• “vraag-gestuurde” huisvesting. Burgercollectieven, gedeelde 
woonaspiraties. collectiviteit, meer dan alleen een aantal woningen. 

• bijdrage aan een aantal maatschappelijke thema’s: betaalbaarheid 
van wonen. armoede, eenzaamheid, duurzaamheid, langer thuis 
wonen, burgerparticipatie?

• diverse belemmeringen, instituten regelgeving (bijv. deelauto’s versus 
parkeernormen), financiering, onbekendheid met het concept.  
Hierdoor relatief weinig collectieve woonvormen gerealiseerd?

• Woonkr8 ambitie tot 2025: 50 grote en kleine initiatieven. Collectieve 
woonvormen ondersteunen, meer zeggenschap burgers bij realisatie, 
samenwerking corporaties activeren.

• pressurecooker eerste onderzoeksstap casus bestaande Nijmeegse 
woonverenigingen: hoe zien deze eruit? kloppen de aannames over 
maatschappelijke en individuele meerwaarde? Wat zijn (oplossingen) 
voor obstakels?



Inhoud van de 
presentatie

• Achtergrond en probleemstelling van de 
woonvereniging

• Deelvraag 1 – omgeving, woningen & bewoners

• Deelvraag 2 – vormen van collectief wonen en 
de meerwaarde, effectenarena & de toekomst

• Deelvraag 3 – mogelijke oplossingsrichtingen 
voor het financieringsprobleem

• Deelvraag 4 – overige vragen vanuit woongroep 
de Brons



Werkwijze



Achtergrond van de 
Woonverenigingen

• De woonverenigingen zijn in de jaren ’80 
ontstaan en hebben jaren prima 
gefunctioneerd. 

• Statutair bepaald worden alle oud leden 
uitbetaald na afloop van de hypotheek in 2020. 
Hiervoor is een nieuwe hypotheek op de 
panden en/of andere financieringsvormen 
benodigd. 



Probleemstelling

In tegenstelling tot in de jaren ’80, zijn de 
voorwaarden voor het verkrijgen van een 
hypotheek lastiger geworden, en is ook de 
garantstelling van de gemeente voor 
woongroepen komen te vervallen.

Het probleem is dus:

→ Het verkrijgen van financiering voor het 
voortbestaan van de woonvereniging



Onze werkwijze 
(deelvraag 1)

• Bezoek aan woongroep

• Omgevingsanalyse (DESTEP)

• Staat van de panden

• Gesprekken met bewoners



Deelvraag 1 – inventarisatie van 
Woonverenigingen in Nijmegen

OMGEVING WONINGEN BEWONERS



Omgeving van de 
Woonverenigingen

• Woonverenigingen AR de Brons & 
Toe Blijf Nog Wat 

• 10 minuten loopafstand van 
centrum

• In de omgeving van Honigcomplex 
en haven van Nijmegen



Omgeving van de 
Woonverenigingen

• Woonvereniging Achter de 
Voortuin

• Verspreid over 3 locaties in 
Nijmegen

• Alle 3 locaties liggen in de buurt
van het centrum van Nijmegen

• Alle 3 locaties hebben een goede
bereikbaarheid met het OV



DE-STEP Omgevingsanalyse Biezen
Demografische 

factoren

De wijk ‘Biezen’, waar beide woonverenigingen gelegen zijn, heeft rond de 9000 inwoners (CBS, 2019). Dit is, kijkend naar de afgelopen zes jaar, met 20% 

gegroeid. De grootste vertegenwoordigde leeftijdsgroep is deze van 25 tot 45 jaar; 3225 inwoners (CBS, 2019).  64,1 % van de inwoners is ongehuwd , 52,1% is 

vrouwelijk en 76,1 % van de wijkbewoners is autochtoon. 
Economische 

factoren

De gemiddelde woningwaarde van de woningen in de wijk is €221.000, maar vertoont een stijgende trend, kijkend naar de afgelopen jaren. De wijk kent 51% 

aan sociale huurwoningen (Gemeente Nijmegen, 2020).  

Het gemiddelde bruto jaarinkomen van de wijkbewoner ligt rond de €24.700 wat nét boven het gemiddelde van Nijmegen ligt; €24.600 (CBS, 2019).

Sociaal-

culturele 

factoren

Biezen is een wijk die volop in verandering is. Dat betekent bijvoorbeeld dat er veel nieuwe mensen in de wijk komen wonen. Wijkbewoners geven aan dat de 

drempel, om contact te zoeken met mensen in de omgeving, te hoog is. Binnen de eigen straat is er sprake van sociale betrokkenheid, buiten de straat is de 

binding minder. Sociale cohesie in de wijk is dus een aandachtspunt en dit wordt ook bevestigd in de stads en wijk monitor (Gemeente Nijmegen, 2020).  

Qua activiteiten in de wijk vinden de bewoners dat er best veel te doen is in de wijk. In de nieuwe Rijnstraat komen veel kinderen samen en de vrienden van 

het Westerpark, een groep mensen die zich inzet voor de belangen van dit park, organiseren regelmatig activiteiten voor de wijkbewoners. 

Ten slotte zijn er verschillende ontmoetingsplekken in de wijk waar het mogelijk is om aan gezellige activiteiten mee te doen. Een voorbeeld is onder andere 

het Honigcomplex waar ondernemers zitten en veel festiviteiten georganiseerd worden (van der Putten, 2017).

Technologische 

factoren

Mobiliteit blijft voor wijkprofessionals en bewoners een issue, vooral de grote verkeersstromen over de Weurtseweg zijn een bedreiging voor het woonklimaat.              

Nieuw ingestroomde kopers blijven dit agenderen. De parkeerdruk is hoog. Door de ligging vlakbij het centrum, het gratis parkeren in de wijk en de toevoeging van 

meer woningen op hetzelfde grondgebied is de parkeerdruk de afgelopen jaren toegenomen. Op dit vlak is ruimte voor verbetering (Gemeente Nijmegen, 2020).  

Ecologische 

factoren

De tevredenheid over de hoeveelheid groen in de wijk ligt bij de wijkbewoners hoog. Toch geven de mensen aan dat de openbare ruimte in de wijk wat meer 

zorg nodig heeft (van der Putten, 2017).

Aan de rand van de wijk ligt ook het Westerpark. In dit park worden soms activiteiten georganiseerd door de Vrienden van het Westerpark (van der Putten, 

2017). 

Politieke 

factoren

Kijkend naar het stemgedrag van de wijkbewoners is dit vooral links georiënteerd. Groenlinks en de SP zijn in de wijk namelijk de grootste partijen (CBS, 2019).



Woningen van de Woonverenigingen



Conclusie



Bewoners van de 
Woonverenigingen

• Veel artistieke bewoners

• Bewoners creëren een eigen samenleving met 
oplossingen

• Leeftijd van bewoners wordt geschat tussen 25 
en 35 jaar

• Er is een gelijke verdeling tussen man en vrouw



Werkmethodiek

• Online

• Literatuuronderzoek

• Interviews/gesprekken

• Evalueren en verwerken



Deelvraag 2 – sociaal maatschappelijke 
meerwaarde van collectief wonen, toen en nu

VORMEN VAN 
COLLECTIEF WONEN

VOORNAAMSTE
MEERWAARDEN

EFFECTENARENA TOEKOMST



Vormen van 
collectief 

wonen

• Gemeenschapshuis

• Woongroep

• Leefgemeenschap

• Duowonen

• Kangoeroewonen

• Co-wonen

• Cohousing

• Community land trust



Voornaamste 
meerwaarden

• Eenzaamheid tegengaan

• Zorgen voor elkaar

• Minder belasting van de gezondheidszorg 
(kostenbesparend)



Effectenarena











Toekomst

• Missie

• Publieke meerwaarde



Taakverdeling

• Groep financiën hebben gewerkt aan vraag 3 en 
4.

• Kees-Jan Nielen (accountant) heeft ons 
doorverwezen naar Werner Uljée (fiscalist)

• Werner Uljée geraadpleegd voor informatie 
voor de liquidatie van de vereniging

• Frank Kersten geraadpleegd voor informatie 
over certificaten en aandelen

• Dort Spierings geraadpleegd voor hypotheek 
mogelijkheden



Deelvraag 3 – mogelijke oplossingsrichtingen 
voor het financieringsprobleem

VISIE VAN DE 
GEMEENTE

STATUTEN NIEUWE HYPOTHEEK



Waardestijging 

• Periode 1985 - 2020



“Op eenendertig december tweeduizend twintig of zoveel 
eerder als deze vereniging of woonvereniging Bottendaal + 
en/of woonvereniging Het Oosten wordt ontbonden, vindt 
er verrekening plaats”

“dan wordt het in totaal uit te keren bedrag verminderd tot een 
zoveel lagere waarde als in de overeenstemming is met een 
aldus bepaald redelijk woonlastenniveau voor de blijvende 
bewoners van het pand.”

“Indien er een positief saldo is zal dit afgerekend worden 
met de leden en gewezen leden die minimaal zes maanden 
in het pand hebben gewoond casu quo wonen, en met wie 
over de betreffende periode nog geen afrekening heeft 
plaatsgevonden, naar verhouding van het aantal gehele 
maanden van hun lidmaatschap en naar gelang van de 
hoogte van hun bijdrage in de aflossing van hypothecaire 
en/of andere schulden.”

Statuten



Gids voor afbreken 
collectieve 
woonvereniging



Liquidatie vereniging 
AR de Brons



Gids voor afbreken 
collectieve 
woonvereniging



Werking certificaten 
van aandelen AR de 
Brons



Route richting de 
toekomst



Nader te 
onderzoeken

• Onduidelijk of met het uitgeven van certificaten 
een hypotheek nodig is.

• De grootte van het bedrag van de afrekening 
naar de oud leden. Dat bepaald de notaris die 
nu over het dossier gaat.



Deelvraag 4 – overige vragen vanuit 
woongroep de Brons

VISIE VAN DE 
GEMEENTE

STATUTEN NIEUWE HYPOTHEEK



Visie van de 
gemeentereaad

• Stappenplan:

- Proberen gemeente te bereiken

- Geen contactgegevens mogen ontvangen

- Tweede keer gemeente benaderd

- Mail opgesteld met de vragen naar mevrouw 
Tiemens

- Nog geen reactie mogen ontvangen

- Richtlijnen AFM



Dank aan…

• Een aantal bewoners/ oud bewoners

• Experts

• Lotte & Willem

• Opdrachtgevers


