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VOORWOORD 

Voor U ligt een deelrapport van het interdepartementale onderzoeksproject 
"Woonruimteverdeling en de concentratie van allochtonen in naoorlogse comple
xen". Het onderzoeksproject is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Het hoofdrapport, getiteld 'Op hun plaats?', is gebaseerd op een vergelijking 
van de huisvestingssituatie in een zestal gemeenten. Naast dit hoofdrapport zijn 
er deelrapporten verschenen waarin verslag wordt gedaan van de afzonderlijke 
casestudies. In deelrapport 3 wordt ingegaan op de huisvesting van allochtonen 
in de gemeente Helmond. 

Het onderzoeksproject is uitgevoerd door de Sectie Stadsvernieuwing en Beheer, 
Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven en het Researchinstituut voor de 
Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing (RIW}, Bouwkunde Technische 
Universiteit Delft. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende 
personen: 
- G. van Asseldonk - Landelijke Samenwerking voor Organisaties van Buiten

landse Arbeiders (LSOBA}, Utrecht 
- drs. P. Beelen- Ministerie van VROM, DGVH, afdeling Directie Onderzoek en 

Kwaliteitszorg, Zoetermeer 
- drs V. Smit - Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM), Leiden 
- dr. R. Vos - Ministerie van VROM, DGVH, afdeling Woonconsumentenbeleid, 

Zoetermeer 

Wij danken hen voor hun inspirerende en zorgvuldige begeleiding van dit 
onderzoeksproject. Ook zijn we alle gesprekspartners - medewerkers van 
corporaties, gemeentelijke woningbedrijven en andere instellingen belast met de 
woonruimteverdeling - erkentelijk voor hun medewerking. De veelal openhartige 
interviews hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de analyse van de 
huisvestingssituatie van de onderzochte groep allochtonen. 
Tevens een woord van dank aan de ambtenaren voor het beschikbaar stellen van 
diverse soorten gegevens, waarbij, vanuit het oogpunt van de onderzoeksvragen, 
in een aantal gevallen speciale bewerkingen nodig gebleken zijn. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage ligt volledig bij de 
uitvoerders van dit onderzoek. Onder bronvermelding mogen delen van dit 
rapport worden overgenomen. 

De onderzoeker Eindhoven, december 1990. 
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1 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

1.1 Inleiding 

Sinds het verschijnen van de Minderhedennota in 1983 voert de overheid een 
minderhedenbeleid met een expliciete doelstelling: "het streven naar een 
totstandkoming van een samenleving, waarin de in Nederland verblijvende leden 
van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats 
en volwaardige ontplooiingskansen hebben". 
De implementatie van dit beleid veronderstelt inzicht in de achterstand van 
minderheidsgroepen en kennis van het aandeel dat minderheidsgroeperingen 
verkrijgen bij de verdeling van maatschappelijke goederen. Het rapportage
systeem "Toegankelijkheid en Evenredigheid" (T&E)1 beoogt een beeld te geven 
van de positie van etnische minderheden in de diverse sectoren en de toegan
kelijkheid van "maatschappelijke goederen". Deze maatschappelijke goederen 
worden omschreven als zaken waaraan in een samenleving een zo groot gewicht 
wordt gehecht, dat de verdeling c.q. beïnvloeding ervan in meer of mindere 
mate door de overheid wordt nagestreefd en wel door middel van voorzieningen. 
Dit sluit aan bij de "merit good" gedachte zoals die in de volkshuisvesting leeft. 
Het merit good motief gaat uit van het idee dat een bepaalde consumptie, i.c. 
de woonconsumptie, door de overheid gestimuleerd dient te worden, omdat de 
consument het belang van het gebruik blijkt te onderschatten. Dit motief leidt 
tot maatregelen zoals prijsreductie, distributie, voorlichting. 

1.2 Probleemstelling 

Ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijke goed "huisvesting" 
worden diverse indicatoren gehanteerd. Eén van de T&E-indicatoren in dit 
verband is "% allochtonen in na-oorlogse woningen". Aan deze indicator ligt het 
algemene uitgangspunt ten grondslag dat huisvesting in het naoorlogse deel van 
de woningvoorraad tot een verbetering van de huisvestingssituatie leidt. Het is 
echter niet ondenkbaar dat de allochtonen juist in de moeilijk verhuurbare delen 
van de naoorlogse complexen zijn terechtgekomen, vaak complexen met bouw
en woontechnische gebreken. De kans is immers groot dat de zwakke woning
zoekenden, starters en doorstromers met een zwakke positie op de woningmarkt 
in dit soort complexen terechtkomen. 
In het onderzoeksproject zal dan ook een antwoord gezocht worden op de 
volgende vragen: 
I. Welke veranderingen hebben zich gedurende de jaren tachtig voorgedaan in 

de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens? 
la. In hoeverre zijn deze huishoudens in naoorlogse woonwijken terecht 

gekomen? 
1 b. In welke mate zijn ze daarbij gehuisvest in moeilijke verhuurbare com

plexen? 
2. Welke oorzaken zijn hiervoor op lokaalniveau aan te geven? Welke invloed 

hebben hierbij de processen op de woningmarkt in het algemeen en welke 
invloed heeft het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het bijzonder? 

3. Welke implicaties hebben beheerstrategieën voor moeilijk verhuurbare 
complexen voor de huisvestingssituatie van minderheden? 
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Om een antwoord te vinden op deze vragen is uitgebreid onderzoek verricht in 
een zestal gemeenten. namelijk Breda. Dordrecht. Helmond. Nijmegen. Rotterdam 
en Spijkenisse. Deze gemeenten zijn geselecteerd op grond van de criteria: 
- aantal allochtonen; 
- situatie op de woningmarkt; 
- wijze van beleidsinvloed op de woonruimteverdeling; 
- de beschikbare informatie. 

1.3 Enkele begrippen 

De vraag naar de veranderingen in de ruimtelijke spreiding van allochtonen 
roept. samen met de vraag in welke mate zij bewoners zijn van moeilijk 
verhuurbare naoorlogse complexen. een aantal operationalisatieproblemen op: 
- Welke allochtone huishoudens worden onderzocht? 
- Wanneer spreken we van ruimtelijke concentratie dan wel spreiding van 

allochtone huishoudens? 
- Wat verstaan we onder moeilijk verhuurbare complexen? 

Allochtone huishoudens 

Veel gebruikte begrippen in dit kader zijn allochtonen en etnische minderhe
den2. Het neutrale begrippenpaar allochtonen/autochtonen verwijst naar de 
herkomst van de groepen. waarbij de allochtonen diegenen zijn die van buiten 
de Nederlandse samenleving afkomstig zijn. 
Onder etnische minderheden wordt verstaan: groeperingen waarvan de etnische 
orgine haar wortels vindt buiten Nederland en waarvan de leden in een betrek
kelijk recent verleden naar Nederland zijn geëmigreerd. Deze groep is een 
minderheid indien: haar leden in overgrote meerderheid een lage sociale positie 
innemen. deze groep door een zwakke juridische status niet effectief kan 
deelnemen aan de politieke besluitvorming en indien ze een eigen cultuur bezit. 
In het onderzoek is er voor gekozen om twee groepen centraal te stellen: 
Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds. Dit 
zijn de grootste groepen allochtonen in de Nederlandse stedelijke gebieden3. 

Concentraties van allochtonen 

Het begrip concentratie van allochtonen ts m het kader van dit onderzoek in 
relatieve termen omschreven. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde 
locatiequotiënt. Het aandeel allochtonen in een bepaalde wijk wordt daarbij 
gerelateerd aan het stedelijk gemiddelde. Bij de mate van concentratie wordt 
een onderscheid gemaakt in wijken die wat betreft hun aandeel allochtonen de 
volgende kenmerken hebben: 
- geen concentratie: 
- lage concentratie: 
- midden-concentratie: 
- hoge concentratie: 
- zeer hoge concentratie: 

0-2 maal het stedelijk gemiddelde; 
2-3 maal het stedelijk gemiddelde; 
3..:4 maal het St!ldelijk gemiddelde; 
4-5 maal het stedelijk gemiddelde; 
5 of meer maal het stedelijk gemiddelde. 

De concentratie wordt gerelateerd aan het aandeel allochtonen in hetzelfde jaar. 
In de loop der jaren is het aandeel allochtonen in de meeste gemeenten 
gestegen. Daardoor impliceert deze wijze van definiëren dat. wanneer de 
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ontwikkeling van de concentratie onderzocht wordt, in een bepaald hoog 
concentratiegebied op de eerste peildatum evenveel allochtonen woonachtig 
kunnen zijn als in een midden of laag concentratiegebied op latere peildatum. In 
dit onderzoek wordt concentratie gezien als een statistisch gegeven. 

Foto 1.1: Helmond-West: steeds meer verhuurders gaan over tot een meer 
buurtgerichte vorm van beheer met directe contacten met bewoners. 

Moeilijk verhuurbare complexen 

Ook het begrip "moeilijk verhuurbare complexen" behoeft definiëring. Het blijkt 
dat het moeilijk is om tot een eenduidige definiëring van de term moeilijk 
verhuurbare complexen te komen. Bij het opstellen van criteria kunnen verschil
lende invalshoeken gehanteerd worden: 
- het rendement (exploitatiesaldo); 
- de verhuurbaarheid (woningmarktpositie); 

de waardering (prijs/kwaliteit); 
- het perspectief (sloop). 
In het kader van dit onderzoek is gekozen voor een benadering vanuit de 
woningmarktpositie. Gekeken is naar de verhuurbaarheid van het complex 
(leegstand, doorstroming, weigeringsgraad), aangevuld met de (deels subjectieve) 
opvattingen van de betrokken beheerder (door middel van interviews). 

Uit de literatuur blijkt dat de problemen op complexniveau niet zo zeer het 
gevolg zijn van de complexkenmerken, maar veeleer uitdrukking zijn van 
ontwikkelingen op de woningmarkt. Ze worden veroorzaakt door een samenspel 
tussen de complexkenmerken (te karakteriseren als een ongewenste verhouding 
tussen prijs en kwaliteit) en de ruimte op de woningmarkt. Daardoor ontstaan er 
voor sommige woningvragers "alternatieven", voor anderen niet, wat onder meer, 
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bij gebrek aan keuze, concentraties van bijvoorbeeld allochtonen in de minder 
aantrekkelijke delen van de woningmarkt tot gevolg kan hebben (Kroes, 1987). 
De studie van moeilijk verhuurbare complexen is dan ook ingebed in een breder 
woningmarktonderzoek. 
Bij de verdere uitwerking zijn de "moeilijk verhuurbare complexen" langs twee 
wegen gedifferentieerd: 
- naar het type woning: HAT-eenheid, eengezins-, etagewoningen en hoogbouw. 
- naar de aard van de problemen: technisch, sociaal of financieel. 

De vraagstelling in welke mate allochtonen c.q. Turken, Marokkanen en Caraï
biërs vertegenwoordigd zijn in de zogenaamde moeilijk verhuurbare complexen 
roept tevens twee andere vragen op: 
- In welke mate bestaan er moeilijk verhuurbare complexen waarin allochtonen 

nauwelijks voorkomen? 
- In hoeverre komen er grote concentraties allochtonen voor in niet moeilijk 

verhuurbare complexen? 
De eerste subvraag is in dit onderzoek uitvoerig beantwoord. De tweede 
subvraag slechts indicatief, aangezien de verhuurbaarheid van complexen als 
invalshoek genomen is. 

1.4 Invloedsfactoren 

Belangrijk is de vraag welke invloedsfactoren relevant zijn bij de verklaring van 
de huisvestingssituatie. In het hoofdrapport 'Op hun plaats?' zijn de verschil
lende invloedsfactoren nader uitgewerkt. Hier wordt volstaan met een korte 
samenvatting. 

In het kader van dit onderzoek ligt het accent op de ruimtelijke component van 
de woonsituatie van allochtonen op zowel wijk- als complexniveau. We spreken 
daarom bij voorkeur van "huisvestingssituatie". 
Voor de verklaring van de huisvestingssituatie is een aantal invloedsfactoren 
relevant. Deze factoren spelen op wijk- en complexniveau (zie figuur 6.1 ). 
- de factor tijd: 

Een aantal oorzaken van concentratie van minderheden in minder aantrekke
lijke buurten is in principe van tijdelijke aard. In die zin wordt de concen
tratie als een tijdelijk verschijnsel gezien (verg. Wiardi Beckman, 1986). 

- de processen op de woningmarkt: 
Het gaat bij woningmarktprocessen om een voortdurende wisselwerking tussen 
vraag, aanbod, doorstroming en distributie. Bij de verklaring van de effecten 
van dit proces krijgen deze diverse factoren een verschillend accent. 

- het overheidsbeleid: · 
Bij de volkshuisvesting gaat het in hoge mate om een geïnstitutionaliseerd 
systeem. Volgens deze visie komt de woonvoorziening tot stand binnen een 
structuur van activiteiten van actoren en instituties, inclusief de overheid, die 
o.a. betrokken zijn bij het proces van beheer en allocatie van woningen ten 
behoeve van gebruikers. Binnen deze structuur vinden voortdurend wijzigingen 
plaats in de relaties tussen de betrokkenen, mede als gevolg van het over
heidsbeleid. 

- beheer en beheerstrategieën: 
De feitelijke huisvestingssituatie kan echter niet los gezien worden van het 
woningbeheer. Onder woningbeheer wordt verstaan "het geheel van beslis-
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singen en activiteiten dat samenhangt met het aanbieden van diensten, het 
kopen en verkopen van woonruimte, het doen en verrichten van onderhouds-, 
verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden en het starten en beëindigen van 
de exploitatie" (Van der Schaar, 1981). In dit kader worden door beheerders 
beheerstrategieën ontwikkeld. Hierbij worden doeleinden vastgesteld en de 
wegen aangegeven waarlangs men de gestelde doelen wil realiseren. Men 
spreekt ook wel van de aanpak. Tijdens het proces wordt de situatie geëva
lueerd, vaak aan de hand van normen, en worden de doelstellingen eventueel 
herzien. 

Figuur 6.1: De invloedsfactoren op de huisvestingssituatie op wijk- en complex
niveau. 

In dit onderzoek worden de invloedsfactoren als volgt geoperationaliseerd. De 
ruimtelijke concentratie van allochtonen in Helmond wordt in eerste instantie 
verklaard vanuit woningmarktprocessen en de rol van de woningdistributie 
daarin. De "tijdsdimensie" is hierbij slechts globaal bekeken. Geanalyseerd wordt 
de verandering in de ruimtelijke spreiding van allochtonen op wijkniveau. 
Centraal staan de ontwikkelingen in de jaren tachtig. Bij de "vraag" gaan we uit 
van de geregistreerde vraag in Helmond. Bij het "aanbod" bepalen we ons tot de 
non-profit sector. Hierbij ligt het accent op het naoorlogse deel van deze 
sector. Bekeken wordt de structuur van het aanbod naar ligging, ouderdom en 
prijs, en de dynamiek daarin als gevolg van toevoeging en vernieuwing. 
De rol van het "lokale woonruimteverdelingsbeleid" komt in het kader van dit 
onderzoek uitgebreid aan de orde. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor 
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het toewijzingsbeleid, maar ook voor het inplaatsingsbeleid. 
Onder inplaatsingsbeleid wordt verstaan: een beleid waarbij vanuit het woon
ruimteverdelingssysteem op grond van gegeven inplaatsingsoverwegingen4 beoor
deeld wordt of bij een concrete koppeling tussen een vrij komende woning en 
een potentiële kandidaat al dan niet afgeweken kan worden van de geldende 
voordrachtsregels. Het inplaatsingsbeleid vervangt (in de visie van de verhuur
der) niet het woonruimteverdelingsbeleid, maar is er een onderdeel van. 
De ruimtelijke situatie is niet te begrijpen zonder de beheerstrategieën van de 
verantwoordelijke eigenaren/beheerders mee in beschouwing te nemen. Deze 
beheerstrategieën zijn onderzocht tegen de achtergrond van verhuurbaar
heidsproblemen in de naoorlogse nonprofit voorraad. 

In dit onderzoek is verder nagegaan in welke mate allochtonen gehuisvest zijn 
in naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen. Hiertoe zijn de moeilijk 
verhuurbare complexen in Helmond geïnventariseerd. Van alle complexen is het 
aandeel allochtonen, het woningtype en de aard van de problemen onderzocht. 
De woningtypen zijn onderverdeeld naar eengezinswoningen, HA T -woningen, 
maisonnettes, etagewoningen en woningen in hoogbouwcomplexen. 
Bij het formuleren van beheerstrategieën worden doeleinden vastgesteld en 
wordt aangegeven langs welke weg, respectievelijk met welke middelen men de 
gestelde doelen wil realiseren (de "aanpak"). Doelstellingen vormen de voor
naamste basis voor de keuze van strategieën; met name de keuze van de 
gewenste doelgroep(en) is relevant. Vervolgens wordt de aanpak geformuleerd, 
waarbij de volgende typen zijn te onderscheiden: 
- een technische aanpak; 

gericht op materiële aspecten van het object. Verbeteringen die door het 
uitvoeren van technische ingrepen in omvang en intensiteit kunnen variëren. 
Naast het uitvoeren ervan worden ook de voorbereiding en het beheer nadien 
onder deze aanpak gerekend. Maatregelen als regulier onderhoud, groot-onder
houd of verbetering al dan niet in combinatie met herdifferentiatie of verder
gaande maatregelen als aftopping of sloop. 

- een sociale aanpak; 
gericht op functioneren van het complex of de buurt in sociaal-demografisch 
of sociaal-cultureel opzicht. Maatregelen als selectieve inplaatsing of uitplaat
sing, bestrijding van vandalisme, het bevorderen van samenwerking tussen de 
betrokkenen horen hierbij. 

- een financiële aanpak; 
gericht op de financiële aspecten van het technisch en sociale beheer. Zaken 
als financieel management (begroting, budgettering, bewaking), het inves
terings- en subsidiëringsbeleid, de exploitatie en het beheer vallen hieronder. 

Deze aanpakken kunnen, al dan niet gecombineerd, plaatsvinden op complex- of 
buurtniveau. Bij een combinatie van verschillende aanpakken kan worden 
gesproken van intensief beheer c.q. integraal beheer. 
Al naar gelang het tijdstip waarop de aanpak plaatsvindt, in relatie met de (te 
verwachten) problemen, kan gesproken worden van een preventieve dan wel 
curatieve aanpak. 
Ten behoeve van het hoofdonderzoek is bij de selectie van beheerstrategieën 
gestreefd naar een differentiatie in aanpakken ten aanzien van: 
- het tijdstip van ingrijpen (preventief dan wel curatief); 
- de aard van de aanpak (technisch, sociaal, financieel dan wel een combinatie 

hiervan). 
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1.5 Opzet rapportage 

In het hoofdrapport wordt een totaalbeeld gegeven op grond van een vergelij
king van de zes onderzochte gemeenten. Hierbij staan de algemene ontwikkeling 
van de huisvestingssituatie, de hoofdoorzaken en de perspectieven centraal. Er 
is in het hoofdrapport slechts ten dele recht gedaan aan de "couleur locale" van 
de casegemeenten. De rapportages per gemeente hebben dan ook in afzonderlijke 
deelrapporten plaatsgevonden. Er wordt verder niet verwezen naar de resultaten 
van het onderzoek in de andere gemeenten. 

De indeling van dit deelrapport over Helmond volgt globaal de onderzoeksvragen. 
Er is gekozen voor een uitsplitsing naar wijkniveau (hoofdstuk 3 en 4) en 
complexniveau (hoofdstuk 5). 
Alvorens in te gaan op de onderzoeksvragen, wordt in hoofdstuk 2 een typering 
van Helmond gegeven aan de hand van de vier criteria waarmee de zes case
gemeenten geselecteerd zijn (beschikbare informatie, situatie op de woningmarkt, 
beleidsinvloed en aandeel allochtonen). 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een antwoord gegeven op onderzoeksvraag la: 
de ontwikkeling van de ruimtelijke concentratie van allochtonen op wijkniveau. 
Aan bod komen de veranderingen in de huisvestingssituatie op wijkniveau 
gedurende de laatste tien jaar. Hiermee wordt een beeld verkregen van de mate 
waarin allochtone huishoudens in de naoorlogse voorraad gehuisvest zijn. Verder 
wordt ingegaan op de mate van concentratie en dynamiek binnen de wijken met 
een meer dan gemiddelde concentratie allochtonen. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de achtergronden die een rol hebben gespeeld 
bij de veranderingen in de huisvestingssituatie van de allochtonen. Daarmee 
wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag in relatie tot 
onderzoeksvraag la (wijkniveau): welke oorzaken zijn op lokaalniveau aan te 
geven? Welke invloeden hebben hierbij de processen op de woningmarkt in het 
algemeen en welke invloed heeft het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het 
bijzonder? 
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op het complexniveau. Na een beschrijving van de 
leegstand wordt ingegaan op het aandeel allochtonen in complexen met verhuur
baarheidsproblemen (onderzoeksvraag 1 b). Daarna komen de achtergronden aan 
bod die van invloed zijn op het aandeel allochtonen in de moeilijk verhuurbare 
complexen. 
Het tweede deel van hoofdstuk (par 5.4) geeft een antwoord op de laatste 
onderzoeksvraag: implicaties van beheerstrategieën ten aanzien van moeilijk 
verhuurbare complexen voor de huisvestingssituatie van allochtonen. 
In het afsluitende hoofdstuk 6 worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 
De "snelle lezer" kan volstaan met dit hoofdstuk. 
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noten bij hoofdstuk 1 

1. 
Sinds de Minderhedennota rapporteert de regering jaarlijks over de ontwikkelingen in de 
positie van leden van etnische minderheden en woonwagenbewoners in de verschillende sec
toren alsmede over de toegankelijkheid van voorzieningen in de sectoren_ In dit kader 
speelt het interdepartementale project Toegankelijkheid en Evenredigheid een belangrijke 
rol. Het T&E is dan ook een rapportagesysteem ten behoeve van de beleidsvorming door de 
regering. Het biedt informatie over de positie en toegankelijkheid. 
Het is echter niet alleen een rapportage die cijfers en statistieken moet opleveren. ln 
de rapportage wordt grote waarde gehecht aan interpretatie van cijfers c.q. aan de kwali
tatieve aspecten. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het opsporen van knelpunten ten 
aanzien van de toegankelijkheid en evenredigheid en de effectiviteit van ingezette midde
len. 

2. 
zie ook ACOM/BiZa/WVC, Overzicht onderzoek minderheden 1980-1985, Den Haag, juni 1985. 

3. 
Enkele belangrijke verschillen tussen de migratie vanuit Suriname en de Nederlandse 
Antillen en die vanuit de landen rond de Middellandse Zee (Steenbrink, e.a., 1983, 
p.165): 
- de migratie vanuit mediterrane gebieden heeft primair het karakter van 

arbeidsmigratie. De migratie vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen moet primair 
gezien worden in het kader van de ontwikkelingen in de historische koloniale band met 
Nederland. 

- De mediterrane migranten zijn voor het overgrote deel ongeschoolde arbeiders (die hier 
meestal de slechts betaalde en minst gewaardeerde arbeid verrichten). 

- De migranten uit de Middellandse Zee landen nemen een zwakke juridische positie in. 

4. 

De Surinaamse migranten die middels een Toescheidingsovereenkomst de Nederlandse 
nationaliteit toegescheiden hebben gekregen, zijn Nederlandse staatsburgers met alle 
rechten daaraan verbonden. 
Vergeleken met de mediterrane migranten zijn de Surinaamse en Antilliaanse migranten 
doorgaans beter bekend met de Nederlandse cultuur en leefwijze. Bovendien beheersen 
zij over het algemeen de Nederlandse taal. 

De redenen dienen betrekking te hebben op: 
woonverleden kandidaat met betrekking tot zaken als geluidsoverlast, vervuiling of 
andere overlast in relatie tot reeds gehuisveste bewoners; 
woonverleden kandidaat in relatie tot woningtype, woonlaag of ligging van de woning; 
kenmerken van de kandidaat met betrekking tot leeftijd of huishouding in relatie tot 
reeds gehuisveste bewoners dan wel woningtype, woonlaag of ligging van de woning; 
kenmerken van de kandidaat met betrekking tot de woonwens. 
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2 TYPERING VAN HELMOND 

Helmond is één van de zes onderzochte gemeenten. De selectie van de onder
zoeksgemeenten heeft plaatsgevonden aan de hand van een viertal selectie
criteria: 
- beschikbare informatie (par. 2.1); 
- situatie op de woningmarkt (par. 2.2); 
- mate van beleidsinvloed (par. 2.3); 
- aandeel allochtonen (par. 2.4). 
In dit hoofdstuk wordt een typering van de gemeente Helmond gegeven middels 
deze criteria. 

2.1 Beschikbare informatie 

De gemeente Helmond heeft de laatste tien jaar veel gerichte gegevens gepubli
ceerd met betrekking tot zowel de mediterranen als tot de woningmarkt. In de 
jaarlijkse evaluatie van de woonruimteverdeling wordt zeer veel aandacht 
besteed aan de positie van de mediterranen. Daarnaast is in 1982 een uitvoerig 
onderzoek gedaan naar de positie van allochtone groepen op de Helmondse 
woningmarkt (Helmond, 1982). Verder gaat Prinssen (Nijmegen, 1983) in op de 
woningtoewijzing van Turken en Marokkanen in Helmond tot 1982. 
Tenslotte was het mogelijk bij de afdeling Onderzoek, Statistiek en Beleids
ontwikkeling aanvullende gegevens op te vragen (via koppeling van woning
bestand met bevolkingsregister). 

Het relatief grote aantal woningen dat jaarlijks . opgeleverd moet worden, 
noodzaakt de gemeente Helmond een vinger aan de pols te houden. De gegevens 
uit Volkshuisvestingsplannen (o.a. woningmarkt- en leegstandsanalyses, migratie
onderzoeken), die door de gemeente worden gebruikt om het woningbouw
programma bij te stellen, geven een beeld van de Helmondse woningmarkt. Op 
complexniveau wordt jaarlijks bekeken waar sprake is van zogenaamde 'maat
schappelijk niet aanvaardbare leegstand' (leegstandsduur > 6 maanden). Verder 
heeft de problematiek in het complex 'de Jagershoven' de nodige landelijke 
publiciteit gekregen. 
Voor de ruimtelijke analyse en voor het opsporen van de moeilijk verhuurbare 
complexen is gebruik gemaakt van bovengenoemd secondair datamateriaaL Met 
betrekking tot het beheer van de nonprofit voorraad is een aantal interviews 
met de sociale verhuurders afgenomen. 

2.2 De situatie op de woningmarkt 

2.2.1 Het groeistadbeleid 

In de derde nota over de ruimtelijke ordening (deel 2: Verstedelijkingsnota, deel 
2d), wordt een nieuw onderscheid geïntroduceerd voor de groeigemeenten: 
namelijk groeikernen en groeisteden. 
Een groeikern dient als nevenkern in het stadsgewest de extra bevolingsgroei op 
van elders. Een groeistad vangt niet alleen de extra groei op van elders, maar 
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ook de groei m de eigen gemeente. Van de 19 gemeenten die voorheen aan
geduid werden als groeigemeente worden er 15, waaronder Helmond, aangewezen 
als groeikern en 4 als groeistad. 

Uit het landelijk beleid inzake de ruimtelijke ordening is in 1976 de voor 
Helmond belangrijke aanwijzing tot groeistad voortgekomen. Sinds 1-1-1983 is 
deze status veranderd in die van groeikern, hetgeen louter financiële consequen
ties heeft in de vorm van extra uitkeringen van het rijk. Omdat de gemeente 
Helmond zelf de titel van groeistad is blijven hanteren wordt in dit onderzoek 
ook zoveel mogelijk deze, hoewel formeel dus niet de juiste, benaming aange
houden. 
Helmond wilde de groeitaak graag accepteren, omdat men hoopte dat hierdoor de 
in het verleden opgelopen achterstand op sociaal-economisch gebied sterk 
verminderd zou kunnen worden. Waaruit bestond die achterstand? 
Van oudsher was Helmond een stad met een sterk eenzijdige economische struc
tuur, waar metaal- en textielindustrie domineerden. Het waren nu juist deze 
bedrijfstakken die het al geruime tijd zeer moeilijk hadden. Bovendien waren dit 
industrieën met veel ongeschoolde arbeidskrachten, met daardoor de nodige 
gevolgen voor de sociale bevolkingsopbouw. Door middel van het opvoeren van 
de bouwstroom, het uitbreiden van voorzieningen en het aantrekken van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen wilde Helmond nu uit deze problemen geraken. 

Het feit dat Helmond de status van groeikern heeft1, evenals de onderzoeks
gemeenten Breda en Spijkenisse, zorgt voor een specifieke uitgangssituatie. De 
totale bevolking in Helmond is de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid. De absolute 
groei van de groep Turken en Marokkanen komt daardoor nauwelijks c.q. minder 
in de relatieve cijfers tot uitdrukking. De grote produktie nieuwbouwwoningen 
zorgt voor een sterk groeiende laat-naoorlogse woningvoorraad. De vele 
opgeleverde woningen zorgen voor een omvangrijke binnengemeentelijke 
migratie. Omdat Helmond zich vooral richt op het aantrekken van midden en 
hogere inkomensgroepen ter verbetering van de sociaal-economische structuur, 
zijn de lagere inkomensgroepen min of meer gedwongen om in de bestaande 
voorraad een woning te zoeken. Veel Turken en Marokkanen behoren tot de 
lagere inkomensgroep. Tenslotte betekent een sterke groei van de woning
voorraad een verruiming van de woningmarkt. Dit kan ten koste gaan van de 
verhuurbaarheid van de minst populaire delen van de woningvoorraad. 

2.2.2 Aanbodzijde 

Van de 26.789 woningen die er per 1-l-1989 in Helmond stonden, is 53,5% in 
eigendom van zes woningbouwverenigingen, 38,3% van eigenaar-bewoners, 7,8% 
van particuliere instellingen en 0,4% van de gemeente. 
Van alle woningen wordt twee derde bewoond door een huurder (waarvan 51% in 
de sociale woningbouw) en een derde door de eigenaar. 
Bijna één op de vijf woningen is een meergezinswoning, de meeste woningen 
(79%) hebben 4 of meer vertrekken, slechts 15% is voor de oorlog gebouwd. 
Een van de belangrijkste aspecten van de groeistadfunctie is het bouwen van 
grote aantallen woningen. De woningbouwproduktie die in het midden van de 
jaren zeventig stagneerde, kwam op het eind van de jaren zeventig en begin 
jaren tachtig langzaam op gang en ligt vanaf 1982 op een niveau van ca. 1000 
opgeleverde woningen per jaar. De uitbreidingen in het kader van "Helmond 
groeistad" vinden plaats in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. 
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Helmond heeft de wijken Binnenstad en Helmond-West aangewezen als stads
vernieuwingsgebied. Naast renovatie van de bestaande vooroorlogse woningen is 
in de Binnenstad ook veel nieuwbouw neergezet op de voormalige fabrieks
terreinen. Het aantal woningen in de Binnenstad is de laatste tien jaar met ruim 
l 000 woningen toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode nagenoeg 
stabiel gebleven. In Helmond-West heeft het accent op de renovatie gelegen. De 
woningvoorraad is in deze wijk slechts beperkt toegenomen. 

2.2.3 Knelpunten op de woningmarkt 

Een belangrijk deel van het woningzoekendenbestand in Helmond is aangewezen 
op de goedkopere woningvoorraad. Al enige jaren is de druk op de woningmarkt 
het grootst in de categorie eengezinswoningen goedkoper dan f.400,-. 53% van 
de woningzoekenden wenst een woning te betrekken met een huurprijs tussen de 
f.226,- en f.400,-, terwijl het aanbod voor slechts 41% hieruit bestaat. Gevolg is 
dat een aantal mensen uiteindelijk toch een woning accepteert met een hogere 
huur of kiest voor een langere wachttijd. 
Er bestaat een tekort aan grotere woningen. Voor 4- en 5-slaapkamerwoningen 
is de vraagverhouding groter dan de aanbodverhouding. Daartegenover bestaat er 
een overschot aan 1- en 2-slaapkamerwoningen. 
Verder komen uit de Helmondse Volkshuisvestingsplannen en de interviews nog 
een aantal knelpunten naar voren die betrekking hebben op bepaalde delen van 
de woningmarkt: 
- Meergezinswoningen; 

Zonder dat er in zijn algemeenheid sprake is van grote leegstand in de Hel
mondse flatcomplexen kan wel gesteld worden dat de verhuur van deze 
woningen aanzienlijk moeizamer verloopt dan die van eengezinswoningen. Dit 
wordt onderstreept door het gedeelte dat handelt over de leegstand (par 5.1 ). 
Voor de flatwoningen bestaan er dan ook geen urgentiegrenzen: om de vraag 
naar woningen enigszins te sturen gebruikt Helmond een systeem van urgen
tiegrenzen, dat wil zeggen het aantal urgentiepunten dat een woningzoekende 
minimaal nodig heeft om voor een bepaald woningtype (naar huurprijs, grootte 
en bouwvorm) in aanmerking te komen. 
Daarnaast probeert men het aanbod aan de vraag aan te passen door het 
nieuwbouwprogramma mede te bepalen aan de hand van geconstateerde 
spanningen op de woningmarkt. 

- Binnenstad; 
Een groot deel van de non-profitvoorraad in de Binnenstad bestaat uit 
gerenoveerde vooroorlogse woningen met 2 en 3 slaapkamers, met een lage 
huur. De urgentiegrens voor deze woningen is hoog. Het percentage mediter
rane huishoudens, in . bepaalde complexen/straten, ligt rond de 20%. Het 
percentage personen ligt veel hoger omdat het om relatief grote gezinnen 
gaat. 
Een groot gedeelte van de vooroorlogse woningen in de Binnenstad kent 
sociale en verhuurbaarheidsproblemen. Spanningen tussen groepen lopen soms 
hoog op; autochtone ouders klagen dat hun kinderen tussen leeftijdsgenoten 
opgroeien die elkaars taal niet verstaan en de woningbouwvereniging ontvangt 
regelmatig brieven waarvan de inhoud de gespannen sfeer onderschrijft. 
Een van de geïnterviewde beheerders constateert dat mensen die dat kunnen, 
wegtrekken. Dat zijn zij, die bij een andere woningbouwvereniging makkelijk 
een woning kunnen krijgen, i.c. zij waarmee de beheerders geen problemen 
verwachten2• Voor de leegkomende woningen is het moeilijk geschikte 

19 



kandidaten te vinden. 
- Uitbreidingswiik Rijpelberg; 

De woonsituatie in de uitbreidingswijken is zeker niet ongunstiger te noemen 
dan in vergelijkbare wijken in andere gemeenten. De problemen, zoals 
gesignaleerd door wijkbewoners en vertrekkers uit Rijpelberg, zijn inherent 
aan een dergelijke nieuwbouwwijk, waarin een sociaal opbouwproces nu 
eenmaal wat meer tijd nodig heeft om van de grond te komen (Helmond, 
1986). Het feit dat verhuurders meer inspanningen moeten leveren om kandi
daten te vinden is hier een logisch gevolg van. 
Woningen boven de f.500.-: 
Voor een aantal verhuurders wordt het steeds moeilijker om huurders te 
vinden voor de woningen boven de f.500,- (er is echter nog geen sprake van 
leegstand of verhuurbaarheidsproblemen). Het gemiddelde aantal aanbiedingen 
voor deze woningen ligt duidelijk hoger dan bij de goedkopere woningen. De 
doelgroep verschuift van gezinnen van middelbare leeftijd naar starters, 
waarvan beide partners werken. De ruime woningmarkt en de aanwezigheid 
van koopwoningen met een vergelijkbare maandlast (vanwege subsidies en 
premies) zijn de belangrijkste oorzaken van de teruglopende vraag naar deze 
duurdere woningen. 

2.3 De wijze van beleidsinvloed 

In 1982 vindt een herinvoering van de Woonruimtewet 1947 plaats. Naast de 
aanwijzing tot groeistad speelt ook de niet geheel rechtvaardige wijze waarop 
op dat moment woningen worden verdeeld een rol. Met het weer van kracht zijn 
van de Woonruimtewet heeft de gemeente een instrument in handen, in de vorm 
van de woonruimteverordening, om de verdeling van woningen gedeeltelijk te 
beïnvloeden. Voor het in gebruik nemen van een zelfstandige woonruimte 
beneden een bepaalde huur- of koopprijs is een vergunning vereist. De gemeente 
kan in de verordening eisen stellen aan degenen die de woningen wensen te 
betrekken. 
Het woonruimteverdelingsbeleid in Helmond is te onderscheiden in twee periodes: 
voor en na de invoering van de Woonruimtewet. 

2.3.1 Helmond geliberaliseerd: periode tot december 19823 

Met het buiten werking stellen van de Woonruimtewet in het begin van de jaren 
zeventig in grote delen van Nederland, werd ook Helmond een zogenaamde 
geliberaliseerde gemeente. Daarmee kregen de woningbouwverenigingen een grote 
vrijheid wat de woonruimteverdeling betreft. In Helmond ontstond hierdoor een 
erg ondoorzichtige situatie, die tot onvrede leidde bij veel woningzoekenden 
omdat de indruk bestond dat bij de woningtoewijzing 'vriendjespolitiek' een 
overheersende rol speelde. 
Mede onder politieke druk is in 1974 officieel gestalte gegeven aan de Federatie 
van Woningcorporaties, die tot doel had te komen tot een optimale toedeling 
van woonruimte aan diegenen die daarop gezien hun omstandigheden het meeste 
aanspraak konden maken. In de federatie participeerden de zes plaatselijke 
woningbouwverenigingen en de gemeente in haar hoedanigheid van woningbezit
ter. Het lidmaatschap was op vrijwillige basis. 
De federatie heeft twee werkorganen in het leven geroepen. De een, het 
Centraal Registratie Bureau, had als belangrijkste taak het registreren van de 
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vraag naar koop- en huurwoningen. De ander. de Commissie ,Woningtoewijzing, 
beoordeelde de voordrachten tot woningtoewijzing die werden uitgebracht door 
de afzonderlijke leden van de federatie. Met andere woorden, de Commissie 
droeg niemand voor. wees niet toe en had geen sanctionerende middelen. 
Ondanks het bestaan van deze twee werkorganen waren velen van mening dat 
de woonruimteverdeling nog steeds niet rechtvaardig verliep. 
Tot tweemaal toe, Commissie van Goede Diensten (1975) en de Federatie van 
Woningcorporaties (1979). is er een notitie uitgewerkt die als leidraad zou 
moeten dienen voor het toewijzingsbeleid. De tweede notitie is onder dwang van 
de wethouder opgesteld. Met het oog op de grote aantallen nieuw te bouwen 
woningen in het kader van Helmond-groeistad, heeft de wethouder Remmen de 
woningbouwverenigingen voor het blok gezet: of de woningbouwverenigingen 
komen met een gezamenlijke regeling voor de woningtoewijzing, of ze worden 
uitgesloten van mogelijke nieuwbouw. 
Nog bleef de toewijzing onbevredigend verlopen. Een aantal urgent-woningzoe
kenden, moeilijk plaatsbaren en buitenlanders werden door een aantal leden niet 
of nauwelijks geholpen. Ook konden degenen die wel urgenten plaatsten geen 
willekeur ontzegd worden. 

Deels als reactie op de notitie van de Federatie heeft het gemeentebestuur in 
september 1980 een nota over 'de woonruimteverdeling in de huursector• 
uitgebracht. Deels omdat het gemeentebestuur zich in toenemende mate bewust 
werd van het belang van een goede woningverdeling en haar verantwoordelijk
heid in deze. Met name de relatie met het uit te voeren bouwprogramma in het 
kader van groeistadstatus werd duidelijk gelegd. Door middel van het bouwpro
gramma kon een directe bijdrage worden geleverd aan de herstructurering van 
Helmond in sociaal-economisch opzicht: zowel bestaande als nieuw te bouwen 
woningen dienen bewoond te worden door bewoners waarvoor deze bedoeld zijn 
(nadruk op de relatie inkomen-woonlasten). Daarnaast was de gemeentelijke 
nota, ten opzichte van de notitie van de Federatie, duidelijker en dwingender 
wat betreft het toewijzen aan urgenten. Bovendien besteedt deze nota aandacht 
aan het spreidingsbeleid ten aanzien van buitenlanders (zie par 4.3). 
Snel werd duidelijk dat een aantal corporaties niet wilde meewerken conform de 
gemaakte afspraken. Zo werd bijvoorbeeld de inmiddels aangelegde urgentielijst 
van de langst ingeschreven woningzoekenden door enkele woningbouwver
enigingen vrijwel genegeerd. De woningbouwvereniging 'Volksbelang• en 'De 
Hoop• zegde in respectievelijk eind 1980 en eind 1981 hun lidmaatschap op met 
als reden het ontbreken van de noodzakelijke bereidheid van enkele leden om te 
komen tot een doelmatige en rechtvaardige verdeling van woningen. 

Deze ontwikkelingen en problemen van de afgelopen jaren hebben er uiteindelijk 
toe geleid dat het College van B&W de Kroon heeft verzocht de Woonruimtewet 
1947 voor de gemeente Helmond weer van toepassing te verklaren. 
Daarnaast ontving de gemeente Helmond in mei 1982 een brief van de toenma
lige staatsecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waarin de 
gemeente verzocht werd 'het initiatief te nemen bij een planmatige aanpak ter 
verbetering van de huisvesting van minderheden in Helmond'. De toenemende 
interesse van het Ministerie voor de woonruimteverdeling van minderheden in 
Helmond dwong de gemeente zich serieus te buigen over de bestaande knelpun
ten. De herinvoering van de Woonruimtewet werd onafwendbaar. 
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2.3.2 Helmond niet-geliberaliseerd: de periode vanaf december 1982 

De herinvoering van de Woonruimtewet was in december 1982 een feit. Sinds die 
datum worden de effecten van de herinvoering jaarlijks geëvalueerd en wordt 
steeds bekeken of een aanpassing van de woonruimteverordening noodzakelijk is. 
In de verordening zijn de criteria beschreven waaraan een woningtoewijzing 
getoetst dient te worden. Indien de toewijzing aan alle criteria voldoet dan 
krijgt de kandidaat-huurder een woonvergunning. 
De belangrijkste criteria, waaraan in Helmond getoetst wordt, zijn: 
- een aanvaardbare relatie inkomen-woonlasten. 

door middel van percentages van het inkomen wordt aangegeven wat men 
minimaal mag verwonen; 

- een aanvaardbare relatie woninggrootte-huishoudensgrootte. 
Per huishoudensgrootte wordt de maximaal toegestane woninggrootte weerge
geven. 

- de persoon, die de toewijzing krijgt, dient te behoren tot de categorie 'urgent 
woningzoekenden'. 
Doel van dit criterium is aan te geven welke woningzoekenden in principe het 
eerst voor een woning in aanmerking zouden moeten komen4• 

Met de eerste twee criteria wordt voorkomen dat personen woningen gaan 
bewonen die niet voor hen bedoeld zijn. 
Urgent-woningzoekenden zullen binnen een 'redelijke' termijn een woning 
toegewezen dienen te krijgen. Indien naar het oordeel van B&W bepaalde 
woningzoekenden te lang op woonruimte moeten wachten, dan zal de huisves
tingscommissie (waarin in principe alle verhuurders zijn vertegenwoordigd) 
ingeschakeld worden. 

2.4 De aanwezigbeid van een substantieel aandeel allochtonen 

2.4.1 Dynamiek van de bevolking 

Per I januari 1989 telde Helmond ongeveer 67.000 inwoners. Tot aan 1970 heeft 
er een vermeerdering plaatsgevonden van het inwoneraantal. Na 1970 stagneert 
de bevolkingsaanwas. Pas enkele jaren nadat Helmond is aangewezen als 
groeistad volgt een verdere toename van het inwoneraantal (zie tabel Bijlage 
11.2.1 ). 

Per I januari 1989 wonen er in Helmond 3844 (5,8%) personen met een niet
Nederlandse nationaliteit. In de basisstatistieken is slechts de nationaliteit van 
een beperkt aantal etnische groepen terug te vinden (naast Turken en Marok
kanen, ook Italianen en Spanjaarden). 
De grootste twee groepen niet-Nedertanders vormen de Turken en Marokkanen. 
De laatste 10 jaar is hun aantal vrij regelmatig toegenomen tot respectievelijk 
1475 (2,2%) en 1025 (1,4%) personen (1 - 1-1989). Het aantal Spanjaarden is het 
laatste decennium sterk afgenomen en bedraagt momenteel 257 personen. De 
vierde groep niet-Nedertanders is afkomstig uit Italië. Sinds 1979 schommelt hun 
aantal rond de 50 personen. 

Indien niet alleen gekeken wordt naar de nationaliteit, maar ook naar het land 
van herkomst, wonen er in 1982 naar schatting 269 Caraïbiërs en 30 I Molukkers 
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in Helmond. Het aantal Caraïbiërs is per 1-1-1989 toegenomen tot ongeveer 520 
personen. Het huidige aandeel Molukkers is onbekend. 
Omdat in veel bestanden de groep Caraïbiërs niet of onvoldoende geregistreerd 
wordt, komt deze in de verdere beschrijving van de case Helmond slechts in 
beperkte mate terug. 

Tabel 2.1: Vreemdelingen naar nationaliteit, per 1 januari 

Nationaliteit 1980 1982 1984 1986 1988 1989 

!tal iaanse 53 52 49 51 46 46 
Spaanse 407 362 330 271 252 257 
Turkse 695 854 891 871 962 1025 
Marokkaanse 732 899 1061 1222 1403 1475 
Overig 796 809 842 866 928 . 1014 

Totaal 2683 2976 3173 3281 3591 3844 

Bron: Jaarstatistieken Helmond 

2.4.2 Turken en Marokkanen 

Tabel 2.2: Ontwikkeling van het aantal Turken en Marokkanen in Helmond 
~ abs 

6 3000 

5 . .. ... . .. 2500 

4 . .. I · 2000 

3 1500 

2 1000 

500 

0 0 
78 80 82 84 86 88 

-relatief ~absoluut 

Het aantal Turken en Marokkanen is in de periode 1978. tot 1989 ongeveer 
verdubbeld (van 1273 naar 2500). De Helmondse bevolking is in dezelfde periode 
met 15% toegenomen. 
De groei van de groep Turken en Marokkanen is bekeken over de afgelopen 10 
jaar. In 1976 bedroeg de grootte van deze groep 966 (1,6% van alle inwoners). 
Begin 1989 is het aantal opgelopen tot 2500 (3,6% ). Er bestaan duidelijke 
verschillen in achtergronden van de bevolkingstoename tussen Turken en 
Marokkanen (zie Bijlage 11.2.2). 
Zowel de groei van het aantal Turken per jaar als het migratie-/geboortesaldo 
heeft over de laatste 10 jaar een zeer grillig verloop. De jaarlijkse cijfers 
wijken zowel in positieve als negatieve zin sterk af van de gemiddelden over de 
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periode 1979-1987 (gemiddelden per jaar: groei 37; geboortesaldo 17; migratie
saldo 20). 
Marokkanen vertonen het laatste decennium een vrij regelmatige groei van 
gemiddeld 85 personen per jaar. Ten opzichte van het geboorteoverschot 
(gemiddeld 26 per jaar) neemt het positieve migratiesaldo (gemiddeld 59 per 
jaar) jaarlijks steeds het grootste deel van de groei voor haar rekening. 

Wanneer de leeftijdsopbouw tussen enerzijds Turken en Marokkanen en de totale 
bevolking anderzijds met elkaar vergeleken worden, vallen twee zaken op (tabel, 
zie Bijlage 11.2.3 ). Allereerst zijn de beide etnische groepen sterk 'over' ver
tegenwoordigd in het cohort 0-14 jaar (veel grote gezinnen); respectievelijk 
33,8% en 43,0%, tegen 18,8% voor de totale Helmondse bevolking. Daarnaast is er 
sprake van een lichte 'onder'vertegenwoordiging bij de groep 40-65 jaar, en een 
nagenoeg afwezig zijn van ouderen boven de 65 jaar. Tenslotte kan nog 
opgemerkt worden dat het aantal Turkse en Marokkaanse vrouwen ouder dan 40 
jaar ruim in de minderheid is, vergeleken met hun mannelijke leeftijdsgenoten 
(174 vrouwen; 328 mannen). Dit hoge aandeel mannen heeft niet alleen te maken 
met het wachten op gezinshereniging. De verklaring moet ook gezocht worden in 
het feit dat ongehuwde allochtonen eerder aangetrokken zullen zijn tot "gast
arbeid" dan gehuwden. 

2.5 Samenvatting 

In hoofdstuk 2 is Helmond getypeerd aan de hand van de vier criteria waarmee 
de onderzoeksgemeenten geselecteerd zijn. 
De afgelopen tien jaar heeft de gemeente veel gepubliceerd over zowel de 
mediterranen als de Helmondse woningmarkt. Alleen over de woonwensen van en 
de toewijzing aan Surinamers en Antillianen ontbreken gegevens. 
Eind jaren zeventig kwam voor Helmond de aanwijzing tot groeistad waarmee 
het mogelijk werd de sociaal-economische structuur te verbeteren ten behoeve 
van de nu aanwezige bevolking en de bevolking die in het kader van deze 
groeistadfunctie gehuisvest zal worden. Het opleveren van grote aantallen 
woningen heeft consequenties voor de binnenstedelijke migratie, de ruimte op de 
woningmarkt en de verhuurbaarheid van de minst populaire delen van de 
woningvoorraad. Toch is het aantal leegstaande woningen beperkt en treedt dit 
vooral op binnen bepaalde segmenten van de woningvoorraad. De vraagdruk naar 
etagewoningen en de woningen boven de f.500,- blijft achter bij de andere 
segmenten. 
Mede vanwege de groeistadtaak heeft Helmond, vergeleken met andere middel
grote steden, een klein aandeel vooroorlogse woningen ( 16% ). De verbetering van 
de vooroorlogse woningen is bijna volbracht. 
Ondanks een aantal rapporten en afspraken tussen woningbouwverenigingen en 
de gemeente bleef de woningtoewijzing voor 1982 onbevredigend verlopen. Na 
die datum vindt een herinvoering plaats van de Woonruimtewet waarmee de 
invloed van de gemeente op de woningverdeling toeneemt. 
Op basis van resultaten van woningmarktanalyses en de jaarlijkse evaluatie 
woonruimteverdeling vinden bijstellingen plaats van de woonruimteverordening. 
Woningzoekenden dienen zich centraal in te schrijven. De toewijzing van de 
woning wordt overgelaten aan de verschillende verhuurders. De gemeente toetst 
de voordracht en geeft de woonvergunningen af. 
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Per 1 januari 1989 wonen er in Helmond 3844 (5,8%) personen met een niet
Nederlandse nationaliteit. Het merendeel heeft de Turkse of Marokkaanse 
nationaliteit, respectievelijk 1475 (2,2%) en 1025 (1 ,4%) personen. 

noten bij hoofdstuk 2 

1. 
per september 1990 is de groeitaak afgerond. De tienduizendste woning is opgeleverd. 

2. 
Een deel van deze wegtrekkende groep valt onder de 'doorstromers'. Volgens de 
urgentiebepaling uit de verordening behoren de doorstromers tot de urgentwoningzoekenden 
(mits aan een bepaalde huurstijging wordt voldaan). Zij zullen daarom relatief makkelijk 
voor een andere (zij het duurdere) woningen in aarnerking komen. 

3. 
Voor deze paragraaf is het onderzoek van Prinssen (1983) gebruikt. 

4. 
De urgentiecriteria zijn: 
· leeftijd van de woningzoekende; 
· inschrijfduur; 
· kamertekort; 
· het wel of niet beschikken over zelfstandige woonruimte; 
- kwaliteit van de woning; 
- economische binding; 
- sociale of medische indicatie. 
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3 DE HUISVESTINGSSITUATIE VAN ALLOCHTONEN 

De eerste onderzoeksvraag luidt: 'welke veranderingen hebben zich gedurende de 
jaren tachtig voorgedaan in de ruimtelijke concentratie van allochtone huishou
dens?'. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt in wijk- en complexniveau (zie 
hoofdstuk 1 ). In dit hoofdstuk staat de huisvestingssituatie op wijkniveau 
centraal. 

De huisvestingssituatie van de allochtonen eind jaren tachtig in Helmond kan 
gezien worden als het resultaat van verschillende ontwikkelingen die zich de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan. Te denken valt aan de herinvoering van de 
Woonruimtewet in 1982, de grote bouwstroom in het kader van 'Helmond
groeistad', de relatief sterke groei van het aantal Turken en Marokkanen, het 
toewijzingsbeleid zoals dat door de verschillende woningbouwverenigingen 
gepraktiseerd wordt en stadsvernieuwingsingrepen. 

In paragraaf 3.1 wordt op stedelijk niveau de huisvestingssituatie van verschil
lende allochtone groepen in beeld gebracht. Vervolgens wordt ingegaan op de 
ruimtelijke spreiding van Turken en Marokkanen op wijkniveau. Achtereen
volgens komt aan bod de spreiding over de verschillende typen wijken naar 
bouwperiode (par 3.2.1 ), de mate van spreiding (par 3.2.2) en de dynamiek 
binnen de wijken met een meer dan gemiddelde concentratie Turken en Marok
kanen (par 3.2.3). 

3.1 De huisvestingssituatie van allochtonen op stedelijk niveau 

Voor deze paragraaf is door de afdeling Statistiek een aantal tabellen uitge
draaid. Soms kan een vergelijking gemaakt worden met de situatie in 1982 
('Huisvesting etnische minderheden', 1982). 

Tabel 3.1: Huishoudens naar nationaliteit en bouwjaar van woningen, 26-'6-1989 

<1949 50·69 70· 79 80·84 85·88 Totaal 

Nederlands 18.1 33.5 17. 1 16.0 15.3 100.0 <=23839) 
Sur./Antil. 8.3 7.1 22.2 35.6 26.8 100.0 <=239) 
Turks 57.6 19.9 9.5 5.8 7.2 100.0 <=241) 
Marokkaans 49.4 15.6 16.3 15.6 3. 1 100.0 (=320) 
OVerig 23.5 23.1 14.6 22.4 16.4 100.0 (=486) 

Totaal 4749 8222 4270 4060 3824 25125 
18.9 32.7 17.0 16.2 15.2 

Bron: afdeling Statistiek Helmond 

Een derde van de Helmondse bevolking woont in woningen uit de periode '50-
'69. In de overige vier bouwjaarklassen ligt het percentage net boven de 15%. 
Opvallend is het verschil tussen huishoudens geboren in Suriname of Antillen 
enerzijds en die uit Turkije of Marokko anderzijds. 85% van de eerstgenoemde 
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groep bezet woningen gebouwd na 1970 (Helmond: 48%). Van de Turkse en 
Marokkaanse huishoudens woont maar liefst de helft in de vooroorlogse voorraad 
(Helmond: 18,9%). Ook kan genoemd worden de ondervertegenwoordiging in de 
bouwperiode '50-'60, te meer omdat binnen deze voorraad een aantal concentra
ties van Mediterranen bekend is (de wijken Eewsels en Bloem- en Paarden
velden). Tenslotte zijn deze groepen ook ondervertegenwoordigd in de meest 
recente nieuwbouw (periode '85-'88). 
Vergeleken met de situatie in 1982 is het aandeel van de Turken en Marokkanen 
in de vooroorlogse voorraad nauwelijks gedaald ( 1982: 57% ). 

Tabel 3.2 heeft alleen betrekking op huishoudens woonachtig in huurwoningen. 
Rond de 65% van de Turkse en Marokkaanse huishoudens huurt een woning 
goedkoper dan f.350,- (Helmond: 44%). 
De huishoudens bestaande uit Surinamers of Antillianen betalen een huurprijs 
die ruim boven het Helmonds gemiddelde ligt; 65% betaalt meer dan f.450,
(Helmond: 37%). Eens te meer blijkt dat de huisvestingssituatie van Surinamers 
en Antillianen moeilijk vergelijkbaar is met die van de Turken en Marokkanen. 

Tabel 3.2: Huishoudens naar nationaliteit en huurprijs, per 29-6-1989 

tot 150· 250· 350· 450· 550· 650· Totaal 
150 249 349 449 549 649 749 750> (=100%) 

Nederlands 4.5 9.9 29.3 18.9 26.4 8.8 1. 7 0.5 14825 
Sur ./Ant il. 1.4 5.1 18.6 9.8 39.5 24.7 0.9 0.0 215 
Turks 3.4 24.8 42.7 9.7 14.1 5.3 0.0 0.0 206 
Marokkaans 3.5 19.8 39.9 10.9 17.0 8.9 0.0 0.0 258 
Spaans 1.2 27.1 48.2 9.4 11.8 2.3 0.0 0.0 85 
Overig 4.9 7.4 31.8 11.7 26.2 14.1 3.5 0.4 283 

Totaal 699 1625 4708 2910 4151 1437 270 72 15872 
4.4 10.2 29.7 18.3 26.2 9.1 1. 7 0.5 100.0 

Bron: afdeling Statistiek Helmond 

Zowel in 1982 als in 1989 huurt ruim de helft (respectievelijk 57% en 53%) van 
de Helmondse huishoudens een woning bij een van de zes woningbouwver
enigingen (de gemeente verhuurt nagenoeg geen woningen). Bij de groep 
Surinamers en Antillianen enerzijds en groep Turken en Marokkanen anderzijds 
ligt dit percentage veel hoger. De eerste groep betrekt steeds vaker een 
koopwoning en begint meer gelijkenis te vertonen met de spreiding van de 
totale Helmondse bevolking over de sectoren. De groep Turken en Marokkanen 
richt zich in versterkte mate op de sociale huursector. In 1982 huurt 61% een 
woning bij een corporatie, in 1989 is dit percentage opgelopen tot 78%. 

De grootte van de woningbouwverenigingen loopt niet ver uiteen (kleinste: 7,1 %; 
grootste: 11,9% van de Helmondse voorraad, 1989), het aandeel allochtonen dat 
zij huisvesten wel. In 1982 verhuurden de woningbouwverenigingen Algemeen 
Belang, Binderen en Helmond-West relatief weinig aan allochtonen. Zeven jaar 
later heeft in die zin duidelijk een verbetering plaatsgevonden. De sprong die 
woningbouwvereniging Helmond-West maakt is zelfs opmerkelijk te noemen. 
Op de achtergrond speelt, naast de kenmerkim van de woningen (grootte, 
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huurprijs) en mutatiegraad, ook het toewijzingsbeleid nu en in het verleden een 
belangrijke rol. Zo geldt voor de woningbouwvereniging Binderen dat tot 1981 
een buitenlander-werend-beleid gevoerd is. Sinds de invoering van de Woonruim
tewet worden de streefpercentages redelijk gehaald (zie ook par.4.3). Binderen 
heeft een voorraad met een hogere huurprijs (minder aantrekkelijk voor 
buitenlanders) en een lage mutatiegraad zodat het streefpercentage absoluut 
gezien laag is. 
Voor woningbouwvereniging De Hoop geldt dat gedurende lange tijd veel 
woningen zijn toegewezen aan buitenlanders, een voorraad met een voor 
buitenlanders aantrekkelijke huurprijs en ligging (centrum van Helmond). 

Het aantal Turken en Marokkanen in de particuliere verhuur is erg laag. 

Tabel 3.3: Huishoudens naar nationaliteit en woningbouwvereniging, 1982 en 1989 

Helmond Sur./Antill. Turk/Ma rok. 
'82 '89 '82 '89 '82 '89 

Algemeen Belang 10.2 10.3 3.6 7.6 2.2 5.7 
Binderen 9.5 8.6 3.6 5.4 3.1 7.1 
Helmond-West 7.5 7.5 3.6 14.2 3.8 14.6 
De Hoop 12.5 11.9 32.7 25.5 20.8 21.9 
Houtse 5.9 7.1 10.9 14.2 1.9 7.7 
Volksbelang 11.1 7.8 32.7 6.7 29.3 21.0 
Gemeente 1.5 0.3 0.0 0.0 10.4 0.9 
Part.huur/eig.bew. 41.8 46.4 12.7 26.4 28.6 21.0 

Totaal abs. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
x 19740 25125 55 239 318 561 

Bron: afdeling Statistiek Helmond 

3.2 Huisvestingssituatie van allochtonen op wijkniveau 

In Helmond doen zich complexe processen van leegloop, groei en toeloop voor. 
Om hierop zicht te krijgen, wordt de ruimtelijke situatie op drieërlei wijzen 
bezien. · 
Allereerst is onderzocht in · hoeverre er sprake is van een verschuiving van 
Turken en Marokkanen van vooroorlogse naar naoorlogse wijken (par 3.2.1 ). De 
wijken zijn ingedeeld in een vijftal typen wijken. Door middel van twee peildata 
is de verschuiving in beeld gebracht. 
Vervolgens is de mate van concentratie van Turken en Marokkanen (par 3.2.2) 
bekeken. Hiervoor zijn de begrippen lage, midden en hoge concentratie geïntro
duceerd. Tabel 3.6 geeft aan welk deel van de Turken en Marokkanen in wijken 
woont met een meer dan het stedelijk gemiddelde aandeel Turken en Marok
kanen. 
Tenslotte is de dynamiek binnen de wijken met een meer dan gemiddeld aandeel 
Turken en Marokkanen onderzocht (par 3.2.3). Centraal staat hierbij de vraag in 
hoeverre en in wat voor type wijken er nieuwe concentraties zijn ontstaan en 
oude concentraties zijn afgenomen. 
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Het beschikbare materiaal bood niet de mogelijkheid om een onderscheid te 
maken in Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen 
anderzijds. Basis voor de tabellen in deze paragraaf is de tabel in bijlage 11.3.1 
'spreiding Turken en Marokkanen over wijken in Helmond'. Deze tabel is 
beperkt tot twee jaartallen ( 1982 en 1989). Gegevens van oudere datum zijn niet 
op wijkniveau toegankelijk. Voor het aan·geven van trends zijn eigenlijk meer 
peildata noodzakelijk. 

De peildatum 1982 heeft voor dit onderzoek een bijzondere betekenis. In 
december 1982 is in Helmond de Woonruimtewet weer van kracht geworden (zie 
par. 2.3). Daarmee is een periode afgesloten waarin door verschillende partijen 
veel kritiek is geuit op het woonruimteverdelingsbeleid dat door de verschillende 
beheerders werd gepraktiseerd. Ondanks de vele pogingen ter verbetering, bleef 
de toewijzing aan mediterranen onbevredigend verlopen. De spreiding van de 
allochtonen d.d. 27-7-1982 kan dan ook worden gezien als een reflectie van het 
woonruimteverdelingsbeleid tot aan eind 1982 (periode: Helmond geliberaliseerd). 
Sinds 1983 is, door de herinvoering van de Woonruimtewet, de invloed van de 
gemeente als participant bij de woonruimteverdeling sterk toegenomen. Daar
naast is ook de samenwerking tussen de nonprofit beheerders verbeterd en zijn 
er jaarlijks evaluatierapporten ten aanzien van de woonruimteverdeling ver
schenen (zie par 4.2). De spreiding van de allochtonen d.d. 1-1-1989 moet 
ondermeer tegen deze achtergrond gezien worden. 

Foto 3.1: Eeuwsels: de woningen uit de jaren zeventig krijgen een opknapbeurt. 
De verhuurbaarheid was de laatste jaren teruggelopen. 
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Opgemerkt dient te worden dat de woonruimteverdeling slechts één van de 
factoren is die de spreiding van allochtonen beïnvloedt. Men kan ook denken 
aan de invloed van stadsvernieuwingsprocessen, programmering van de nieuw
bouw en inkomensontwikkelingen (zie hoofdstuk 1). 
Hiernaast moet men zich realiseren dat de effecten van de veranderingen in het 
woonruimteverdelingsbeleid vertraagd doorwerken met betrekking tot de sprei
ding van de allochtonen over de wijken. 

3.2.1 Spreiding naar type wijk 

De typering van de wijken is gemaakt op basis van de samenstelling naar 
ouderdom van de woningvoorraad in een buurt op de eerste peildatum ( 1982). 
Door nieuwbouw en sloop kan de samenstelling op de tweede peildatum veran
derd zijn. De betreffende wijk verandert niet qua type. Dit speelt met name in 
de stadsvernieuwingsgebieden. 

Ta!2~1 3,4; Aandeel Turken en Marokkanen naar type wijk1, 1982 en 1989 

1 9 8 2 1 9 8 9 
Turken/Ma rok. alle inw. Turken/Ma rok. alle inw. 

Type wi jlc abs x x abs x x 

vooroorlogs 962 55.2 17.1 1182 47.3 17.0 
gemengd 307 17.6 11.5 568 22.7 9.9 
145· 159 45 2.6 4.6 78 3.1 3.4 
160· 175 405 23.2 42.5 445 17.8 31.9 
'75·'89 17 1.0 5.6 101 4.0 18.6 
Overig 7 0.4 18.7 124 5.0 19.2 

Totaal 1743 100.0 100.0= 2493 100.0 100.0= 
58373 66355 

Zowel in 1982 als in 1989 woont ongeveer de helft van de Turken en Marok
kanen (respectievelijk 55% en 47%) in een van de vooroorlogse wijken. In grote 
delen van deze wijken zijn stadvernieuwingsingrepen uitgevoerd. Zeker in 
vergelijking met het aandeel van de Helmondse bevolking dat in de vooroorlogse 
wijken woont, is dit erg hoog. De woningen in deze wijken kenmerken zich door 
lage huurprijzen en relatief veel kamers. 
De gemengde wijken laten een stijging zien van het aandeel Turken en Marok
kanen. Vergeleken met de spreiding van de totale Helmondse bevolking zijn de 
Turken en Marokkanen oververtegenwoordigd. 
Ook in wijken gebouwd in de periode '60-'75 woont een aanzienlijk deel van de 
Turken en Marokkanen (1982: 23%; 1989 18%). Echter in vergelijking met de 
Helmondse bevolking is deze groep duidelijk ondervertegenwoordigd. De uitbrei
dingswijken Rijpelberg en Brouwhuis (>'75) huisvesten zeer weinig Turken en 
Marokkanen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er in de periode 1982 tot 1989, in 
relatieve zin, geen verschuiving van Turken en Marokkanen heeft plaats
gevonden in de richting van de naoorlogse wijken (van 26% naar 25%). Het deel 
van de Helmondse bevolking dat in de naoorlogse wijken woont is eveneens 
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gelijk gebleven (van 53% naar 54%). Vergeleken met alle inwoners is de groep 
Turken en Marokkanen sterk ondervertegenwoordigd in de naoorlogse wijken. 
De enig opmerkelijke verschuiving is de afname in de vooroorlogse wijken en de 
toename in de gemengde wijken (deels na-oorlogs). 

3.2.2 De mate van spreiding 

Bekeken is de mate van concentratie van Turken en Marokkanen. Hiervoor zijn 
de begrippen lage, midden en hoge concentratie geïntroduceerd (zie hoofdstuk 
1). Tabel 3.5 geeft aan welk deel van de Turken en Marokkanen in wijken 
woont met met:r dan het stedelijk gemiddelde aandeel Turken en Marokkanen. 

Tabel 3.5: Wijken met meer dan gemiddeld aandeel Turken en Marokkanen 

1982 1989 
Mate van concentratie/ wijk T/M. wijk T/M 
Aandeel T/M abs. x Aandeel T/M abs. x 

hoge con.:>12.0X 48.5 >14.8X 1 42.1 
midden con.:0.9·12.0X 0 0.0 11.1·14.8X 0 0.0 
lage con.:6.0·9.0X 2 16.3 7.4·11.1X 1 11.5 
geen con.:3.0·6.0X 2 15.3 3.7·7.4X 4 22.4 
geen con.:<3.0X 21 19.9 <3.7% 20 24.0 

Totaal 25 100.0 26 100.0 
Sted. gem. 3.0X 3.7% 

(100%=1766) (100%=2493) 

con = concentratie; T/M = Turken en Marokkanen 

Bij het lezen van de tabel is het belangrijk te vermelden dat een wijk trendma
tig (gelijk met het stedelijk gemiddelde) moet stijgen om in 1989 hetzelfde 
locatiequotiënt c.q. dezelfde mate van concentratie te behouden. Een wijk waar 
het procentuele aandeel Turken en Marokkanen gelijk blijft, zal een lager 
locatiequotiënt krijgen als het stedelijk percentage allochtonen stijgt. Bijvoor
beeld, een wijk met een aandeel Turken en Marokkanen van 6,3% in 1982 heeft 
een locatiequotiënt tussen 2-3 (twee tot drie keer het stedelijk gemiddelde: 
6,0%-9,0%). Waneer het aandeel in 1989 nog steeds 6,3% is, zakt de wijk naar 
locatiequotiënt 1-2 (3.7%-7.4%). 

In 1982 woont bijna de helft van de Turken en Marokkanen in één hoog 
concentratiegebied (Binnenstad-03; type: vooroorlogs). Zeven jaar later is dit 
aandeel enigszins gezakt tot 42%. Het aandeel dat buiten de concentratie
gebieden woont (locatiequotiënt <1 en 1-2) is in die periode gestegen van 35% 
tot 46%. Op grond van deze cijfers kan men concluderen dat Turken en 
Marokkanen in 1989 minder geconcentreerd wonen dan in I 982. Echter, het is 
mogelijk dat een deconcentratie op wijkniveau gepaard gaat met een concen
tratie op buurt- of complexniveau. 

3.2.3 Concentraties op wijk- en buurtniveau 

Helmond is statistisch ingedeeld in 10 stadsdelen, bestaande uit 26 wijken (2-
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cijferige code) en 89 buurten (3-cijferige code). De spreiding van Turken en 
Marokkanen is bekeken op twee peildata: 1982 en 1989. De ontwikkeling is 
alleen in beeld gebracht, aan de hand van het zogenaamde locatiequotiënt, op 
het wijkniveau (zie figuur 3.6). Het aandeel Turken en Marokkanen in een 
bepaalde wijk wordt daarbij gerelateerd aan het stedelijk gemiddelde. Zo kunnen 
wijken met een bovengemiddeld aandeel Turken en Marokkanen onderscheiden 
worden. Deze hebben een locatiequotiënt dat groter is dan de waarde l. Buurten 
met een aandeel dat gelijk is aan dat van het stedelijk gemiddelde, hebben een 
locatiequotiënt met de waarde I. In figuur 3.6 is voor wijken met een boven
gemiddeld aandeel Turken en Marokkanen de ontwikkeling in de onderzochte 
periode aangegeven. 

Figuur 3.6: Ontwikkeling locatiequotiënt van wijken (1982; 1989). 

lok.Q. 

ö 

- vooroorlogs 

. -- . gemengd 

- '60-'75 

1----------j BIMenatad-03 

4 

3 ··-·· ··-··-·· - -· ·---·--···-· ·····-·--········ ··- Blnnenatad-o2 

Helmond-Wee I-IlO 

oL--------~ 
1982 1989 

Helmond kent twee stadsdelen die een groter aandeel Turken en Marokkanen 
huisvesten dan het stedelijk gemiddelde van 3,7%. Dit zijn de Binnenstad (45% 
naoorlogse woningen) en de wijk Helmond-West (60% naoorlogs), met respectie
velijk 11 ,8% en 7,3% allochtonen ( 1989). Alle andere stadsdelen zitten onder het 
stedelijk gemiddelde. 

Nog steeds woont meer dan de helft (1460; 58.4%) van de Turken en Marokkanen 
in het stadsdeel Binnenstad (wijk 0). Hoewel in de Binnenstad hun aantal 
groeiende is, neemt procentueel gezien hun aandeel nauwelijks toe ( 1982: 9,9% 
en 1989: 11,8%). 
De Binnenstad bestaat uit vijf wijken. Met uitzondering van de wijk Binnenstad-
02 (type: gemengd) gaat het om vooroorlogse wijken. Naast de vooroorlogse 
woningen staat er in deze wijken, door stadsvernieuwing, ook een substantieel 
aandeel naoorlogse woningen. 
Op wijkniveau blijken duidelijk verschillen te bestaan in de mate en de ontwik
keling van de concentratie. Binnenstad-01 valt op door een sterke daling van de 
concentratie. De daling is relatief en wordt veroorzaakt doordat in het centrum 
(buurt 0.12) veel nieuwbouw is opgeleverd en Turken en Marokkanen uit de 
pensions vertrokken zijn. In Stationskwartier-04 en Binnenstad-03 (veel sociale 
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woningbouw) is sprake van een lichte stijging. 
Het percentage Turken en Marokkanen op het niveau van de buurten in de 
Binnenstad loopt nog sterker uiteen. In 1989 heeft de buurt 0.00 het laagste 
aandeel Turken en Marokkanen, namelijk 0,5%. Buurt 0.32 heeft het hoogste 
aandeel (22,5%). In een aantal buurten neemt het aandeel Turken en Marokkanen 
sterk toe (buurt 0.13, 0.22, 0.23, 0.31 en 0.33: allen zeer veel sociale woning
bouw), en in één buurt sterk af (buurt 0.12: veel nieuwbouw op aanvullende 
lokaties). Daar waar de buurten absoluut gezien in 1982 veel Turken en Marok
kanen huisvestten (meer dan 200 personen: buurten 0.21, 0.32, 0.34 en 0.35) 
blijft hun aandeel groot. 

In tegenstelling tot de Binnenstad heeft Helmond-West (wijk 50) de laatste zes 
jaar wel een sterke groei van het aandeel Turken en Marokkanen gekend ( 1982: 
2,5%; 1989: 7 ,3%). Helmond-West wordt niet verder onderscheiden in wijken, wel 
in buurten. Drie van de zeven buurten nemen de groei geheel voor hun rekening 
(buurten 5.01, 5.02 en 5.03: veel sociale woningbouw), waarbij de toename in 
buurt 5.02 als opvallend hoog getypeerd kan worden (1982: 2,5%; 1989: 15,5%). 
Alle non-profitwoningen in deze drie buurten worden beheerd door woningbouw
vereniging Helmond-West. 
Helmond-West is een gemengde wijk. Een deel van de voorraad is vooroorlogs, 
een deel vroeg-naoorlogs. Het gaat om relatief goedkope en grote (kamers) 
woningen. Tot 1982 hebben alleen de vooroorlogse woningen een grooton
derhoudsbeurt gehad. Na 1982 is ook de naoorlogse voorraad aangepakt. Groot
onderhoud heeft dan plaats gemaakt voor renovatie. 

Foto 3.2: Het aandeel Turken en Marokkanen in de wijk Helmond-West is de 
laatste jaren sterk toegenomen. 
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De naoorlogse uitbreidingswijken (>90% naoorlogse woningen) Helmond-Noord 
(wijk 2), 't Hout (3), Brouwhuis (4) en Rijpelberg (8) zitten met respectievelijk 
2,5%, I ,8%, I ,5% en 0,4% ruim onder het stadsgemiddelde van 3, 7% ( 1989). 
Van deze naoorlogse wijken heeft slechts de wijk Bloem- en Paardevelden (wijk 
2.0: 3,9%) een aandeel Turken en Marokkanen dat hoger is dan het stadsgemid
delde. Hoewel op beide peildata het aandeel rond de 4% ligt, heeft er een 
opvallende verplaatsing binnen de buurten plaatsgevonden. In 1982 bepaalde de 
buurt/het complex de Jagershoven (buurt 2.06) met 16,6% Turken en Marokkanen 
grotendeels het percentage van de wijk Bloem- en Paardevelden. Na de sloop 
van dit complex in oktober 1988 zijn het de overige buurten die het wijkper
centage van 3,9% (1989) bepalen. Nader onderzoek dient uit te wijzen in 
hoeverre het om dezelfde groep gaat. 

Ook is er een aantal wijken met een opvallend laag percentage Turken en 
Marokkanen. 
Allereerst de wijk Binderen (code 21 ), waar slechts 20 van de 3627 inwoners 
(0,6%) tot de groep Turken en Marokkanen behoort. Alle non-profitwoningen in 
deze wijk worden beheerd door de woningbouwvereniging 'de Binderen'. Bekend 
is dat de beheerder jarenlang een buitenlanders-werend-beleid heeft gevoerd. 
Nog steeds is het aandeel Turken en Marokkanen erg laag. Binderen stelt dat 
het bezit zich kenmerkt een lage mutatiegraad en door relatief duurdere 
(>f.400,-) woningen die bij allochtonen minder in trek zijn, zodat (ondanks dat 
10% wordt aangeboden aan mediterranen) absoluut gezien het aantal allochtonen 
maar langzaam toeneemt. 

Daarnaast hebben ook de twee stadsdelen Brouwhuis (code 4) en Rijpelberg 
(code 5), die grotendeels gerealiseerd zijn in de periode 'Helmond groeistad', 
een laag percentage Turken en Marokkanen. Samen goed voor 12.614 inwoners, 
waarvan er slechts 101 (0,9%) tot de groep Turken en Marokkanen behoort. 
Toch wordt 44% van de woningen in deze twee wijken verhuurd door nonprofit
beheerders. 
Mogelijke achtergrond is dat de woningen een hogere huurprijs hebben en dat 
mediterrane woningzoekenden relatief minder wijkvoorkeuren uiten voor 
Brouwhuis en Rijpelberg. 

3.3 Samenvatting 

De groep Turken en Marokkanen (2500 personen) vormen samen ongeveer 560 
huishoudens (gemiddelde huishoudensgrootte (4,4 personen). Vergelijken we op 
stedelijk niveau de huisvestingssituatie van de Turken en Marokkanen met die 
van alle inwoners valt op dat: 
- Turken en Marokkanen nog steeds vaak in vooroorlogse woningen wonen 

(meer dan 50%); 
- ze gemiddeld minder huur betalen (60% betaalt minder dan f.350,- ); 
- ze sterk en in toenemende mate gericht zijn op de non-profitsector (78% 

huurt bij een van de zes corporaties). De mate waarin de zes corporaties 
Turken en Marokkanen huisvesten verschilt sterk. 

De huisvestingssituatie van de Surinamers en Antillianen verschilt ook sterk met 
de totale bevolking: 
- 85% woont in woningen gebouwd na 1970 (Helmond:48,4%); 
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- 65% betaalt meer dan f.450,- huur (Helmond: 37%); 
- ook zij wonen relatief vaak in sociale huurwoningen. 

Vervolgens is ingegaan op de huisvestingssituatie van Turken en Marokkanen op 
wijkniveau. Zowel in 1982 als in 1989 woont ongeveer de helft van de Turken 
en Marokkanen (respectievelijk 55% en 47%) in een van de vooroorlogse wijken. 
In grote delen van deze wijken zijn stadvernieuwingsingrepen uitgevoerd. Ook in 
wijken gebouwd in de periode '60-'75 woont een aanzienlijk deel van de Turken 
en Marokkanen (1982: 23%; 1989 18% ). Echter, in vergelijking met de Helmondse 
bevolking is deze groep duidelijk ondervertegenwoordigd. De uitbreidingswijken 
Rijpelberg en Brouwhuis (>'75) huisvesten zeer weinig Turken en Marokkanen. 
Wat betreft de mate van spreiding kan geconcludeerd worden dat Turken en 
Marokkanen in 1989 enigszins minder geconcentreerd wonen dan in 1982. Nog 
steeds bestaat er één wijk waar 42% van de Turken en Marokkanen gehuisvest 
is (Binnenstad-03). Het is mogelijk dat een deconcentratie op wijkniveau gepaard 
gaat met een concentratie op buurt- of complexniveau. 
Wijken met een bovengemiddelde concentratie Turken en Marokkanen (locatie
quotiënt >I) liggen voornamelijk in de Binnenstad (type: vooroorlogs) en 
Helmond- West (type: gemengd), wijken waar tevens veel stadsvernieuwings
ingrepen gepleegd zijn. Daarnaast is er nog één concentratie in de jaren zestig 
wijk Bloem- en Paardenvelden. 

noten bij hoofdstuk 3 

1. 
Niet opgenomen zijn wijk: 39; 48; 69; 79; 80; 89; 90 (weinig inwoners). 
- vooroorlogs: 00; 01; 03; 04; 31. 
- gemengd 02; 50. 
- '45-'59 10. 
- '60-'75 11; 12; 20 21; 22; 32; 61. 
- •75-'89 40; 41; 42 43; 81; 82. 
- overig 30; 33; 60 70. 

36 



4 ACHTERGRONDEN BIJ DE HUISVESTINGSSITUATIE 

Nu de veranderingen in de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens op 
wijkniveau in beeld gebracht zijn, kan ingegaan worden op de achtergronden die 
hierbij een rol gespeeld hebben. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de 
tweede onderzoeksvraag in relatie tot onderzoeksvraag la (wijkniveau): 
Welke oorzaken zijn op lokaal niveau aan te geven? Welke invloed hebben 
hierbij de processen op de woningmarkt in het algemeen en welke invloed heeft 
het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het bijzonder? 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre processen op de woningmarkt van 
invloed zijn op de ruimtelijke spreiding van allochtonen in Helmond. Naast 
ontwikkelingen in de woningvoorraad, via stadsvernieuwing en nieuwbouw (par. 
4.1), speelt de distributie van woningen in dit verband een belangrijke rol (par 
4.2). Zaken als woonruimteverdelingsbeleid, handelingsruimte van toewijzers bij 
het zoeken van geschikte kandidaten, urgentiesystemen en woonwensen van 
allochtone woningzoekenden kunnen direct dan wel indirect van invloed zijn op 
de ruimtelijke spreiding van allochtonen. 

4.1 De aanbodzijde: de dynamiek van de woningvoorraad 

4.1.1 Bestaande voorraad 

Echt grote corporaties heeft Helmond niet; de grootste is woningbouwvereniging 
de Hoop met 3.325 woningen, de kleinste is de Houtse woningbouwvereniging 
met 1.866 woningen ( 1-1-1989). 
Voor elk van de zes woningbouwverenigingen geldt dat hun bezit grotendeels is 
geconcentreerd in slechts één stadsdeel c.q. enkele wijken. Omdat wijken vaak 
binnen een bepaalde bouwperiode gerealiseerd zijn, hebben de woningen in die 
wijk overeenkomstige kenmerken. Het bouwjaar is globaal een indicatie voor 
kwaliteit: onderhoudstaat, huurprijs, grootte en type van de woning en de 
stedebouwkundige opzet van de wijk. Drie verhuurders (Algemeen Belang, Houtse 
en Hinderen) hebben geen vooroorlogse woningen in hun bezit. Juist de voor
oorlogse woningen, vanwege lagere huren en relatief veel' kamers, zijn in trek 
bij Turken en Marokkanen. Drie verhuurders (Volksbelang, Binderen en 
Helmond-West) bezitten geen woningen in de uitbreidingswijken Brouwhuis en 
Rijpelberg: wijken die een lage voorkeur hebben bij Turken en Marokkanen. 
Turken en Marokkanen zijn relatief vaak bewoner van nonprofit woningen (tabel 
2.6: 79%). De spreiding van Turken en Marokkanen over de verschillende wijken 
wordt mede bepaald door de ruimtelijke spreiding van het nonprofit bezit over 
die wijken. 

In de wijken Helmond Noord-West, Stiphout en Dierdonk wonen zeer wetmg 
Turken en Marokkanen. Het zeer lage aandeel nonprofit woningen in deze 
wijken kan als belangrijkste oorzaak gezien worden. De wijk met het hoogste 
aandeel Turken en Marokkanen, Binnenstad, heeft veel woningen in de sociale 
verhuur (23% van alle Helmondse sociale huurwoningen) en veel vooroorlogse 
woningen. Maar liefst 60% van de vooroorlogse woningen in Helmond staat in de 
Binnenstad. De vooroorlogse woningen hebben over het algemeen lagere huren 
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en relatief veel (kleine) kamers. Ook op het buurtniveau blijkt dat in de 
Binnenstad en Helmond-West de concentraties voorkomen in de wijken met veel 
sociale woningbouw (zie par. 3.2.3). 

Tabel 4.1 : Enkele kenmerken van wijken, l-l-1989 

Nr Wi jlc 

0 Binnenstad 
Helmond Oost 

20 Bloem en p.velden 

Won. 

5245 
3380 
1892 

21 Binderen 1298 
22 Eeuwels 1654 
3 't Hout 3594 
4 Brouwhuis 1909 
5 Helmond West 1588 
6 Helmond Noord·West 1383 
7 Stiphout 1634 
8 Rijpelberg 
9 Di erendonk 

Helmond 

3027 
57 

26789 

X soc.h. 
wi jlc stad 

60.7 23.2 
71.2 17.5 
69.7 9.6 
54. 2 5.1 
62.3 7.5 
45.8 12.0 
45.0 6.3 
65.5 7.6 
0.0 0.0 

11.8 1.4 
43.5 9.6 
0.0 o.o 

51.2 100.0 
13723 

Bron: jaarstatistieken gemeente Helmond 

X< 145 
wi jlc stad 

47.1 60.0 
5.3 4.3 
0.0 0.0 
4.7 1.5 
0.0 7.5 
8.6 1.1 
2.4 0.8 

30.0 11.6 
23.9 8.0 
10.4 4.1 
0.7 0.5 

43.9 0.6 

81.0 100.0 
21710 

X meer· X T+M 
gezinsw. wi jlc 

30.1 
37.4 
37.2 
12.5 
23.9 
13.2 
9.7 

25.8 
19.2 
1.1 

12.5 
0.0 

22 .0 
5894 

11.8 
2.1 
3.9 
0.6 
2.8 
1.8 
1.5 
7.3 
0.1 
0.2 
0.4 
o.o 

3.7 
2493 

Daarnaast staat ook een groot aandeel van de Helmondse nonprofit woningen in 
de wijken Helmond-Oost en 't Hout (resp. 18% en 12%). Het aandeel Turken en 
Marokkanen in deze wijken is echter laag (resp. 2,1% en 1,8%). Voor Helmond
Oost geldt dat de huurprijs van de jaren vijftig/zestig-woningen niet boven de 
door de Turken en Marokkanen gewenste huurprijs ligt. Het is onbekend in 
welke mate woningen vrijkomen. 

4.1.2 Nieuwbouw in uitbreidingswijken 

Tabel 4.2: Uitbreidingswijken, aandeel Turken en Marokkanen en woningkenmer
ken. 

Turken en Marokkanen 
1979 1982 1989 non· p eengez. Wijlevoorkeur 

Wi jlc " " abs " " x abs X<1> 

Brouwhuis 1.3 1.2 71 1.5 45.0 91.3 77 10.5 
Rijpelberg 0.0 0.2 29 0.4 43.5 87.5 83 16.8 

Helmond 2.4 3.0 2493 3.7 53.5 22.0 1669 18.2(2) 

1): X Turkse en of Marokkaanse woningzoeleenden van alle wijlevoorkeuren per wijle 
2>: zie noot 1 
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Nieuwbouw heeft vooral plaatsgevonden in de uitbreidingswijken Rijpelberg en 
Brouwhuis en in het centrum op braakliggende (voormalige fabrieks- )terreinen. 
Het versterken van de sociaal-economische structuur van Helmond was een van 
de doelstellingen van de groeistad-periode. Met het nieuwbouwprogramma richtte 
de gemeente zich met name op de midden en hogere inkomensgroepen, die van 
buiten Helinood moesten komen. 
Het aandeel Turken en Marokkanen in de uitbreidingswijl)en is met 0.9% zeer 
laag. In die zin heeft de aanwijzing tot groeistad weinig directe invloed gehad 
op het spreidingspatroon van Turken en Marokkanen. De geïnterviewden noemen 
als reden dat de woningen te ver liggen van speciaal op allochtonen gerichte 
voorzieningen (moskee, winkels, ontmoetingsruimten) en een gemiddeld hogere 
huur hebben. Blijkbaar is ook de mogelijkheid om met huursubsidie de woon
lasten acceptabeler te maken geen aanleiding voor de Turken en Marokkanen 
geweest om toch naar Brouwhuis of Rijpelberg te verhuizen. Wel geldt dat door 
de oplevering van de vele nieuwbouwwoningen een binnengemeentelijke migratie 
op gang gekomen is, hetgeen tot een verruiming binnen de bestaande voorraad 
leidde. 
Momenteel neemt de weerstand tegen deze wijken onder tweede en derde 
generatie buitenlanders af. Echter, voor deze groep ligt .de huurprijs van de 
woningen in Rijpelberg/Brouwhuis (> f.400,-) boven het geaspireerde huurprijs
niveau (meestal < f.400,- ). 
In enkele complexen (o.a. van woningbouwvereniging De Hoop) groeien de 
sociale problemen en daardoor de verhuurbaarheidsproblemen. Leegstand heeft 
niets te maken met de aanwezigheid van Turken en Marokkanen, maar wel met 
andere sociale groepen ("kwoai Hellemonders" en Surinamers en Antillianen met 
een criminele achtergrond). Sinds de sluiting van enkele (illegale) sociëteiten in 
het centrum van Helmond, zijn de illegale praktijken (o.a. drugs, gokverslaving) 
uitgewaaierd over delen van de stad, waaronder ook Rijpelberg/Brouwhuis. 

4.1.3 Stadsvernieuwing 

In vergelijking met andere middelgrote steden heeft groeistad Helmond relatief 
weinig vooroorlogse woningen (16% van de totale voorraad). Het merendeel van 
deze woningen staat in de stadsdelen Binnenstad en Helmond-West. Tevens zijn 
hier de meeste (1989: 70%) Turken en Marokkanen gehuisvest. Zij huren de 
woning van een van de woningbouwverenigingen of zijn eigenaar-bewoner. Bijna 
geen van hen huurt een woning van een particuliere instelling2• 

In Helmond zijn in het verleden twee stadsvernieuwingsgebieden aangewezen: de 
Binnenstad en Helmond-West. In de beginperiode van de stadsvernieuwing, rond 
1980, waren Turken en Marokkanen vooral in de Binnenstad-Oost bij het 
verbeteringsproces betrokken. Passend bij de groeistatus van Helmond was het 
stadsvernieuwingsbeleid er vooral op gericht woonruimte voor verschillende 
bevolkingsgroepen in de stadsvernieuwingsgebieden te scheppen. Men wilde zich 
niet beperken tot het "bouwen voor de buurt". Bovendien kon men relatief veel 
nieuwbouw realiseren op de voormalige fabrieksterreinen en zo de samenstelling 
van het woningbestand beïnvloeden. In het centrum is dan ook veel nieuwbouw 
neergezet die qua huurprijs en woningtype (HAT, seniorenwoning) minder 
geschikt is voor Turken en Marokkanen (SVEM-I, 1983). 

Verbetering van particuliere huurwoningen is nauwelijks aan de orde in Hel
mond. Dit bestand is bijzonder klein. 
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Foto 4.1: Ondanks de stadsvernieuwingsactiviteiten is het aandeel Turken en 
Marokkanen in de Binnenstad hoog gebleven. 

Medio 1981 verschijnt de gemeentelijke nota 'Bevolkingsontwikkelingen in 
stadsvernieuwingsgebieden', met daarin een aantal opmerkelijke uitspraken en 
visies. 
In deze nota wordt een visie ontwikkeld over de optimale wijkopbouw en 
bevolkingssamenstelling in de beide Helmondse stadsvernieuwingsgebieden 
Binnenstad en Helmond-West. Gezocht wordt naar de grens tussen een toelaat
bare normale concentratie en een ontoelaatbare overconcentratie c.q. gettovor
ming, die problemen met zich mee brengt. 
De ervaringen in de praktijk, tot 1981, wijzen uit dat in beide stadsver
nieuwingsgebieden gesproken kan worden van een zekere mate van overconcen
tratie van bepaalde bevolkingsgroepen. Als achtergrond wordt, naast de stigma
tisering en de lagere kwaliteit van de woning en woonomgeving, de verschuiving 
autochtoon-allochtoon genoemd. De nota spreekt over 'de komst van "buurt
vreemde groeperingen" (buitenlanders, ex-woonwagenbewoners, zigeuners, 
andersmaatschappelijken) en het vertrek van de oorspronkelijke binnenstad
bewoners dat mede bepaald wordt doordat men overlast had van de gewoontes 
en het gedrag van een aantal allochtonen'. Evenwel concludeert men dat de 
groep buitenlanders in de praktijk nauwelijks echte overlast bezorgt. Toch 
kenmerkt deze groep zich door een eigen levensstijl, die voor een grote groep 
Nederlanders nog weinig toegankelijk is. 
Als beleidsaanbeveling oppert men te streven naar een maximum grens voor het 
aantal mediterranen per stadsvernieuwingsgebied en per straat van I 0%, waarbij 
bovendien niet meer dan twee mediterrane gezinnen naast elkaar dienen te 
wonen. Anno 1989 is in drie buurten (0.32; 0.34; 0.35) het aandeel allochtonen 
boven de 20%. 
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Al snel ziet de gemeente in dat een dergelijk beleid niet door de beugel kan. 
Het uitgangspunt van het regeringsbeleid wordt overgenomen, namelijk een vrije 
woonkeuze voor de etnische minderheden. Als instrumenten om de vrije woon
keuze te bevorderen worden genoemd (Gemeente Helmond, 1982): 
- het oplossen van de slechte woon- en leefomstandigheden in de concentratie

buurten (o.a. via stadsvernieuwing); 
- verruimen van het woningaanbod voor minderheden buiten de concentratie

gebieden door samenvoegen van woningen (grote woningen) en bouwen van 
geschikte woningen; 

- strikt toepassen van de Woonruimteverordening, met name relatie inkomen
woonlasten (waardoor meer wijken toegankelijk zijn); 

- verhuurders dienen de wensen van woningzoekende minderheden als uitgangs
punt te nemen bij de toewijzing; 

- oplossen van communicatieproblemen; 
- negatieve aspecten van concentratie tegengaan door spreiding van voor-

zieningen. 

In onderstaande tabel is voor enkele buurten in de stadsvernieuwingsgebieden 
Binnenstad en Helmond-West aangegeven hoe het aandeel Turken en Marokkanen 
zich heeft ontwikkeld. De buurten die niet in de tabel opgenomen zijn, hebben 
allen een laag aandeel Turken en Marokkanen op beide peildata. 

Tabel 4.3: Stadsvernieuwingswijken, aandeel Turken en Marokkanen en enkele 
woningkenmerken. 

Turken en Marokkanen 
1979 1982 1989 non·p eengez. Wi jkvoorkeur 

Wijk x x abs x X X abs X(1) 

Binnenstad 7.5 9.9 1460 11.8 65.2 69.9 602 26.1 
o.a.: 
0.12 13.0 15 2.8 
0.21 11.9 185 13.5 
0.23 3.3 58 9.9 
0.31 4.6 125 9.6 
0.32 16.4 239 22.5 
0.33 4.3 150 10.1 
0.34 20.8 271 21.6 
0.35 24.3 267 20.2 
0.41 11.9 27 12.8 

Helmond· West 1.8 2.5 281 7.3 66.3 74 .2 154 21 . 2 
o. a.: 
5.01 5.5 65 11 . 7 
5.02 2.5 144 15.5 

Helmond 2.4 3.1 2527 3.8 53.5 22 .0 1669 18.2(2) 

1): X Turkse en of Marokkaanse woningzoekenden van alle wijkvoorkeuren per wijk. 
2>: zie noot 2. 
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In beide stadsvernieuwingsgebieden is het aandeel Turken en Marokkanen sinds 
1979 sterk gestegen. Binnen de wijken is, met uitzondering van buurt 0.12, 
overal een sterke stijging of stabilisatie van het aandeel Turken en Marokkanen 
te zien. Voor een deel is de toename c.q. stabilisatie te verklaren door een 
lichte afname van het inwoneraantal in alle (behalve buurt 0.34) stadsvernieu
wingsbuurten. Zo kan, zonder dat er een verhuisstroom op gang komt bij Turken 
en Marokkanen, hun aandeel toenemen. Toch is ook het absolute aantal Turken 
en Marokkanen, in zowel de Binnenstad als Helmond-West, toegenomen. 

Een van de geïnterviewden stelt dat het in de Binnenstad gaat om goedkope en 
relatief grote woningen. De urgentiegrenzen voor deze woningen (zie veror
dening) zijn hoog: meer dan 30 urgentiepunten zijn vereist voor de meeste 3-
slaapkamerwoningen. Bij de woningzoekenden met veel urgentiepunten zitten 
relatief veel mediterranen. Het aandeel mediterrane kandidaten voor deze 
woningen is dan ook relatief hoog. 

Tabel 4.4: Omvang en type ingreep in stadsvernieuwingsgebieden 

periode sloop/nb. nieuwb. renov. Totaal 

'80·'85 749 241 1622 2612 
'86· 1903 541 222 621 1384 

Totaal 1290 463 2243 3996 

Bron: CEBEON·studie 1989 

In de periode voor 1986 heeft renovatie de overhand gehad boven (vervangende) 
nieuwbouw. Na 1986 is het aantal renovaties sterk afgenomen. Zeker gezien de 
woonvoorkeuren (o.a. lage wenshuur) van veel Turken en Marokkanen ligt het in 
de verwachting dat zij gebaat zijn bij een ingreep waarbij de woonlasten op een 
acceptabel niveau blijven. Nieuwbouw leidt, in vergelijking tot renovatie, in het 
algemeen tot hogere huren. 

Uit de evaluatie van het CEBEON blijkt dat een aanzienlijke daling van het 
aandeel Turken en Marokkanen heeft plaatsgevonden in de Binnenstad-West. In 
deze buurt is relatief veel (vervangende) nieuwbouw gerealiseerd. De daling 
blijft beperkt tot buurt 0.12 (van 13% naar 2,8% in 1989) waar geen sociale 
woningbouw stond. Mogelijk heeft de daling ook te maken met een sectorver
schuiving van de Turken en Marokkanen: van particuliere huurwoningen 
(waaronder pensions) en koopwoningen naar sociale huurwoningen in andere 
wijken. 
In de Binnenstad Noord-Oost en Oost, daarentegen, is er sprake van een stabi
lisatie van het aandeel Turken en Marokkanen. Opgemerkt moet worden dat de 
totale bevolking, zo ook het absolute aantal Turken en Marokkanen, in de 
gehele binnenstad sterk gegroeid is door de toename van het woningbestand 
(o.a. door nieuwbouw op de voormalige fabrieksterreinen). 

Resumerend kan gesteld worden dat het stadsvernieuwingsbeleid in Helmond niet 
specifiek gericht is geweest op de zittende buurtbewoners. De mate waarin 
(vervangende) nieuwbouw gepleegd is, is dan ook bepalend voor het huidige 
aandeel Turken en Marokkanen. In één buurt in Binnenstad-West, met veel 
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vervangende nieuwbouw, is het aandeel Turken en Marokkanen sterk gedaald. In 
de overige vier wijken in de Binnenstad stabiliseert het aandeel . Turken en 
Marokkanen. Absoluut gezien stijgt het aantal. In Helmond-West daarentegen is 
ook het aandeel Turken en Marokkanen toegenomen. 
Naast de soort ingreep is ook het toewijzingsbeleid van de corporaties en de 
regelgeving van belang. Enerzijds werkt de terughoudende toewijzing door 
corporaties in de concentratiegebieden remmend op de aandeel Turken en 
Marokkanen, anderzijds zorgt de regelgeving voor een groei van het aandeel. In 
de stadsvernieuwingsgebieden staan namelijk veel woningen die alleen aangebo
den mogen worden aan woningzoekenden met veel urgentiepunten, waaronder 
relatief veel Turken en Marokkanen voorkomen. 

4.2 De woningdistributie 

De woningdistributie speelt bij de ruimtelijke spreiding van Turken en Marok
kanen over de stad een belangrijke rol. Enerzijds, zoals reeds eerder geconsta
teerd is, doordat Turken en Marokkanen meer dan autochtonen aangewezen zijn 
op woningen in de nonprofit sector. In 1982 huurde 61% van de Turken en 
Marokkanen een woning bij een van de zes woningbouwverenigingen; zeven jaar 
later is dit percentage opgelopen tot 78%. Anderzijds omdat de kaders van de 
woningdistributie en de al dan niet actieve opstelling van de gemeente de 
handelingsruimte van de verhuurders bij het toewijzen van woningen bepaalt. 
Het woningbezit van elke corporatie ligt geconcentreerd in slechts enkele 
wijken. Binnen elke wijk opereert meestal maar een sociale verhuurder. Het 
individueel plaatsingsbeleid per verhuurder kan op die manier invloed hebben op 
de ruimtelijke spreiding van Turken en Marokkanen over de verschillende wijken 
en buurten. 
Sinds december 1982 is de Woonruimtewet in Helmond wederom van kracht. De 
beleidsontwikkelingen rond de woonruimteverdeling zijn in paragraaf 2.3 
beschreven. In het onderstaande wordt ingegaan op de handelingsruimte die 
verhuurders nemen/krijgen bij het zoeken van geschikte kandidaten. Afgesloten 
wordt met een kwantitatieve analyse van de toewijzing aan mediterrane groepen 
(par 4.2.3 en 4.2.4). 

4.2.1 Spreidingsbeleid 

Rond 1980 bestonden er in Helmond ideeën om een spreidingsbeleid te voeren 
ten aanzien van allochtone bevolkingsgroepen. Deze zijn verwoord in de nota 
'Woonruimteverdeling in de huursector' (1980). Nu duidelijk wordt, aldus de 
Nota, dat het verblijf van de buitenlanders niet van tijdelijke aard is, zal het 
gemeentelijk beleid op alle terreinen gericht moeten zijn op een zo groot 
mogelijke integratie van deze bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving. 
Een sterke concentratie van buitenlanders is in principe in strijd met deze 
doelstelling. Anderzijds kan een te snel geforceerd integratieproces (spreiding) 
leiden tot interne sociale spanningen binnen de groep van buitenlanders 
(bijvoorbeeld, isolement c.q. vervreemding van de vrouw). Daarom stelt de nota 
voor om op wijkniveau een zo groot mogelijke spreiding na te streven, terwijl 
binnen de verschillende wijken (blok- en straatniveau) een zekere mate van 
concentratie niet altijd negatief beoordeeld mag worden. Er wordt gesproken 
over een 'gespreide concentratie'. · 
Een onderzoek naar woonbehoeften van buitenlanders en locatie van de goed-
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kope grote woningen resulteerde in een tabel met 'voorgestelde gecorrigeerde 
spreiding' per wijk. 
Van de verschillende participanten in het toewijzingsproces wordt verwacht dat 
zij dit spreidingsbeleid als richtinggevend beschouwen voor de toewijzing van 
woningen aan mediterrane huishoudens. 

Vrij snel is men afgestapt van het ruimtelijk concentratiebeleid van minder
heden, zoals dat nog in 1980 werd voorgesteld. Het beleid dat Helmond nu 
voorstaat, is dat zowel gedwongen spreiding als gedwongen concentratie niet 
geaccepteerd kan worden. Een vrije woonkeuze en een rechtvaardige verdeling 
dient het uitgangspunt te zijn. De woonruimteverordening die sinds 1982 van 
kracht is, moet hier een basis voor zijn. Toewijzingen kunnen voortaan getoetst 
worden aan de urgentiecriteria. 
In paragraaf 2.3.2 zijn de urgentiecriteria genoemd waaraan een woonvergunning 
wordt getoetst. Bij de berekening van het aantal urgentiepunten zullen voor de 
etnische minderheden met name de volgende urgentiecriteria van belang zijn 
(Raamnota minderhedenbeleid, 1983): 
- inschrijfduur: etnische minderheden staan relatief lang ingeschreven; 
- kamertekort etnische minderheden hebben relatief een groot kamertekort; 

bovendien worden, in het kader van de gezinshereniging, ook de kinderen die 
nog in het land van herkomst wonen meegeteld; 

- huidige woonsituatie: etnische minderheden wonen relatief veel in bij ouders 
of familie; 

- kwaliteit van de woning: etnische minderheden bewonen relatief veel woningen 
·van een slechte kwaliteit. 

In de verordening wordt geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit. Bij de 
woningverdeling en -toewijzing zullen de kansen van de etnische minderheden in 
principe gelijk zijn aan die van de overige woningzoekenden. 
In 1983 is de huisvestingscommissie opgericht waarin, naast de Helmondse 
woningbouwverenigingen, de gemeente en andere belangenorganisaties, ook de 
Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers zitting heeft. De commissie heeft een 
adviesfunctie naar het college van B&W over o.a. de woonruimteverdeling. 

4.2.2 De praktijk van de toewijzing 

De formele toewijzingsprocedure valt uiteen in een aantal stappen, beginnend bij 
de centrale inschrijving en eindigend bij de uiteindelijke toewijzing. De invulling 
van de tussenliggende stappen kunnen verschillen per woningbouwvereniging 
waarvan de woningzoekende uiteindelijk een woning gaat huren. In Helmond 
wordt op grond van in de verordening vastgelegde criteria door de eigenaar 
(verhuurder) een passende woning toegewezen aan een geschikte kandidaat. 
Ten behoeve van het onderzoek zijn drie van de zes sociale verhuurders 
geïnterviewd. 
In het nu volgende worden de toewijzingsstappen behandeld en worden opmer
kingen gemaakt over de handelwijze van de verschillende woningbouwver
enigingen. 

Stap 1: Centrale inschrijving 
Alle woningzoekenden dienen zich centraal in te schrijven bij de gemeente, i.c. 
het gemeentelijk woningbureau. Op het inschrijvingsformulier wordt gevraagd 
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naar enkele persoonlijke gegevens, de huidige woonsituatie en de gewenste 
woonsituatie. De gegevens worden in een centrale computer opgeslagen. Na 
betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de woningzoekende een 
bewijs van inschrijving. 
Alle corporaties hebben een on-line verbinding met de centrale computer. 

Stap 2: Aanmelden bij de wbv's 
Alleen een centrale inschrijving is niet voldoende voor het verkrijgen van 
een woning. Alle geinterviewde wbv's maken gebruik van intake-gesprek
ken. Voordat een intake-gesprek kan plaatsvinden moet de woningzoekende 
worden uitgenodigd: het initiatief kan liggen bij de verhuurder maar ook 
bij de woningzoekende (de aanmelding). 

Wil men voor een woning van de wbv De Hoop in aanmerking komen, dan di ent 
de woningzoekende hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen bij de afde
ling Verhuur, bij voorkeur met redenen waarom men een nieuwe woning wenst te 
betrekken. De brieven worden vervolgens geselecteerd op basis van reeds be
kende informatie over een bepaalde woningzoekende of naar aanleiding van de 
brief. Dit resulteert in een verdeling in drie groepen: een groep die het 
bericht krijgt 'geen passende woonruimte voorradig', een groep die periodiek 
opnieuw gewogen wordt (vooralsnog geen passende woonruimte) en een groep die 
in aanmerking komt voor een nader gesprek (passende woonruimte aanwezig). 
Omdat relatief veel buitenlanders een brief schrijven (geïnformeerd door land
genoten of welzijnswerk) wordt de briefprocedure door De Hoop niet als een 
extra belemmering gezien voor buitenlanders. 
Bij de wbv Binderen kan zowel de woningzoekende als de verhuurder het initi
atief voor het gesprek nemen. 
Wbv Volksbelang: normaal moet de woningzoekende het initiatief nemen, alleen 
voor die woningen waarvoor geen of zeer weinig aanmeldingen (kandidaten) 
zijn, schrijft Volksbelang zelf woningzoekenden aan. Het gaat hierbij om wo
ningzoekenden die wel potentiële huurder zijn van Volksbelang, maar zich 
(nog) niet uit eigen initiatief schriftelijk hebben aangemeld. 
Wbv Algemeen Belang streeft er naar om met alle potentiële huurders een 
gesprek te voeren. Het initiatief kan liggen bij zowel de huurder (doorverwe
zen door het woningbureau) als de verhuurder (die via de computeraansluiting 
potentiële huurders kan opsporen). 

Stap 3: het <intake- )gesprek 
In zijn algemeenheid dient een gesprek ter aanvulling op de informatie van 
het inschrijfformulier. Twee aspecten spelen een rol: de woonwensen van 
een woningzoekende wordt geconfronteerd met de daarbij behorende wacht
tijd en de verhuurder krijgt een beeld van de woningzoekende. Eventueel 
kunnen de woonwensen (met medeweten van de woningzoekende) worden 
aangepast. 

Bij De Hoop worden de gesprekken gehouden door de verhuurfunctionarissen. In 
het gesprek worden persoonlijke achtergronden, omstandigheden en redenen die 
niet bij de centrale inschrijving geregistreerd worden, in beeld gebracht. 
Deze, deels subjectieve, informatie speelt bij de uiteindelijke voordracht een 
belangrijke rol. Zowel de samenstelt ing van de vooraad van wbv De Hoop als 
de sociale samenstelt ing van de verschillende buurten noopt de verhuurder tot 
deze (deels selectieve) werkwijze. 
Bij wbv Volksbelang is de toewijzing gedelegeerd aan een zogenaamde woning
verdeelcommissie. Deze commissie bestaat uit 5 vrijwilligers, zijnde leden van 
de wbv. De huidige verdeelcommissie bestaat uit leden die tevens huurder van 
Volksbelang zijn. Er zitten geen buitenlanders in de verdeelcommissie. Deze 
verdeelcommissie nodigt de geschikte kandidaten uit en houdt de gesprekken. 
Wbv Algemeen Belang, het doel van het gesprek is de woonwensen van de 
woningzoekenden af te stemmen op de mogelijkheden die Algemeen Belang heeft. 
Het blijkt namelijk dat veel woningzoekenden zich de consequenties van de 
opgegeven woonwensen onvoldoende realiseren. Woonwensen zijn te koppelen aan 
vermoedelijke wachttijden. In het gesprek wordt de woningzoekende onder andere 
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geconfronteerd met de beschikbaarheid (wachttijd) van de woning. Beschikbaar· 
heid wordt behalve door de verhouding vraag/aanbod ook bepaald door een aan· 
tal regels/bepalingen uit de verordening of die Algemeen Belang zei f hanteert 
(bijvoorbeeld normen ten aanzien van huishoudensgrootte en woninggrootte of 
huurprijs/inkomen). Aldus kan het gesprek resulteren in een aanpassing/bij
steil ing van de opgegeven woonvoorkeuren (met instenming van de woningzoeken· 
de). 

Stap 4: het zoeken van een kandidaat 
Zodra een woning vrijkomt wordt een kandidaat gezocht. Voor een bepaalde 
vrijkomende woning worden de potentiè1e kandidaten uitgedraaid (via de 
computeraansluiting). De urgentwoningzoekenden (>35 punten) dienen in 
principe op basis van urgentie toegewezen te worden. Per woningbouwver
eniging is een bepaald streefpercentage voor de toewijzing aan urgent
woningzoekenden vastgesteld (rond de 20%). Indien wordt toegewezen aan 
iemand met minder dan 35 punten (niet-urgent) vervalt de urgentievolgorde. 
Wel geldt dat de uiteindelijke kandidaat voldoet aan de eisen, zoals die in 
de verordening staan. Desondanks blijft voor de verhuurder voldoende 
ruimte over om er een eigen inplaatsingsbeleid op na te houden. 
Alle beheerders benadrukken dat zij zowel de belangen van de woningzoe
kenden als van de zittende bewoners moeten behartigen. Het instandhouden 
van een (goede) wijkopbouw wordt afgewogen tegen het individueel belang 
van de woningzoekende. Meestal vertrekt de verhuurfunctionaris van de 
woonwens van de woningzoekende en zal die willen honoreren. Maar de g
renzen van het mogelijke voor de verhuurder zijn bereikt wanneer de "ge
dragingen" van de woningzoekende niet passen in de omgeving. De grenzen 
van het mogelijke, de waarden, normen en de opvattingen over de passend
heid in een buurt verschillen per woningbouwvereniging. De wijze van han
delen heeft rechtstreeks gevolgen voor de individuele woningzoekende en 
de sociale opbouw /leefbaarheid in de buurt. 
Ten aanzien van Mediterranen geldt dat 10% van de vrijkomende woningen 
per beheerder aangeboden dienen te worden aan leden van deze groep. 

llbv De Hoop beschikt in deze fase naast de centrale registratiegegevens over 
een 'eigen bestand' (ontstaan uit stappen 2 en 3) waaruit uiteindelijk een 
woningzoekende gekozen wordt. Het 'eigen bestand' is te beschouwen als een 
selectie uit het centrale bestand. De toewijzing geschiedt door de verhuur
functionaris en het hoofd bewonerszaken. 
Het bezit van De Hoop in de Binnenstad/Bloemenbuurt kenmerkt zich door wonin
gen met hoge urgentiegrenzen en/of slechte prijs-kwaliteitverhouding, als 
buurten met een slecht imago en buurten waar het (sociale) draagvlak over
schreden is. De Eeuwsels kenmerkt zich grotendeels op dezelfde wijze, behalve 
dat er geen urgentiepunten vereist zijn. 
Een deel van de woningzoekenden die voor deze wijken in aanmerking komt, 
behoort grotendeels tot de categorie die speciale aandacht bij plaatsing be· 
hoeft (mediterranen, sociaal zwakkeren). llil men verder verval voorkomen dan 
dient er in een aantal gevallen selectief ingeplaatst te worden. Men gaat 
zoveel mogelijk op zoek naar die enkeling, uit boven genoemde groep, die 
binnen aanvaardbare risico's te plaatsen is. Indien zo'n kandidaat niet vol
doet aan de gemeentelijke normen, bestaat voor de verhuurder de mogelijkheid 
om een ontheffingsvergunning aan te vragen. Een ontheffingsvergunning wordt 
vergezeld van een argumentatie aangeboden aan de wethouder, die vervolgens 
zijn oordeel over de aanvraag geeft. De wbv De Hoop heeft enige malen 
gebruikt gemaakt van deze regel ing. 
Bij wbv Volksbelang controleert en maakt het bestuur (gekozen door de leden) 
het beleid, dat de verdeelconmissie uitvoert. Een onderdeel van het beleid is 
dat bij toewijzing rekening wordt gehouden met de (sociale) structuur van de 
wijk. Hierbij zijn twee zaken belangrijk: 
• de leeftijdsopbouw van de wijk. 

Bi ivoorbeeld een wijk met teveel ouderen (vergrijzing) is ongewenst, omdat 
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het draagvlak van bepaalde voorzieningen te laag wordt (bijvoorbeeld voor 
de scholen) en andat de continuïteit in de migratie verstoord wordt. 

• concentratie van buitenlanders. 
Voor elke buurt heeft men een globale richtlijn ten aanzien van het per· 
centage buitenlanders. De richtlijnen liggen niet vast in concrete cijfers. 

In de praktijk blijken de richtlijnen die nu gehanteerd worden moeilijk haal· 
baar · in die buurten waar de verhuurbaarheid minder wordt. Daar kan men min· 
der sturen. Met ander woorden, men moet blij zijn met elke nieuwe bewoner. 
Achtergrond c.q. motivatie van dit beleid is de ervaring dat Nederlanders 
niet meer in wijken willen wonen met een hoog percentage buitenlanders; ge
volg is een achteruitgang van het sociale klimaat (als voorbeeld wordt aange· 
haald de negatieve ervaring die men heeft gehad met het "plaats-maar-raak· 
beleid" in het complex de Jagershoven). Momenteel zijn er geen buitenlanders 
vertegenwoordigd in zowel het bestuur als de woningverdeelconmissie. 
Het bezit van de Binderen kenmerkt zich door: 100X naoorlogs; gemiddelde 
leeftijd van de woningen rond de 20 jaar; alle woningen hebben huurprijs 
hoger dan f.400,-; kwaliteit is goed en mutatiecijfer is laag. Per jaar wor
den rond de 150 woningen verhuurd (laagste ten opzichte van andere wbv's). 
Men heeft daardoor de mogelijkheid veel aandacht te besteden aan de toewij
zing. 
De Binderen zegt de meeste van de woningzoekenden, waaraan uiteindelijk wordt 
toegewezen, te kennen (via gesprek, centraal inschrijfpunt of vorige verhuur· 
der) • Van de andere kant kent men ook de sociale samens te ll i ng van de w i j k. 
"Als beheerder moet je het draagvlak van een wijk in de gaten houden en de 
toewijzing daar op afstemmen. lnmers de gevolgen van een plaats-maar-raak-be
leid, zoals dat destijds in het complex de Jagerhoven gedaan is, zijn alle 
Helmondse beheerders bekend". · 
Gedurende het jaar wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de streefpercen
tages gehaald gaan worden. Reden: het niet halen van de percentages moet men 
verantwoorden aan het bestuur en aan de gemeente. 

Stap 5: de acceptatie 
De woningzoekende krijgt een uitnodiging om een bepaalde woning te be
kijken. Hij/zij kan, binnen een bepaalde termijn, de woning weigeren of 
accepteren. De weigering kan "terecht" zijn (woningkenmerken niet volgens 
woonwensen zoals opgegeven bij de centrale inschrijving) of "onterecht" zijn 
(woning aangeboden conform de woonwensen). Tweemaal onterecht weige
ren betekent verlies van alle urgentiepunten. 

Stap 6: de toetsing en woonvergunning 
Vervolgens wordt door het gemeentelijk woningbureau getoetst of de speci
fieke combinatie woningzoekende-woningtype voldoet aan de eisen die de 
verordening stelt. Na positieve beoordeling volgt een woonvergunning, die 
door het College van B&W wordt afgegeven. 

Stap 7: de feitelijke toewijzing 
Indien aan de hier voorafgaande stappen is voldaan, is de toewijzing een 
feit: de woningzoekende gaat een huurovereenkomst aan met de verhuurdèr. 

De woningverdeling in Helmond is zo opgezet dat de verhuurders (eigena
ren) degenen zijn die de uiteindelijke toewijzing doen. Zij moeten zich 
daarbij houden aan de regels zoals die in de woonruimteverordening ZIJn 
omschreven. De rol van de gemeente is beperkt tot de controle en evaluatie 
van toewijzing en het maken van een kader waarbin~en de toewijzing tot 
stand komt via de verordening. Een dergelijke regelgeving beoogt vooral een 
structurele verbetering van de toewijzingspraktijk. De bemoeienis met de 
feitelijke toewijzing door de gemeente vindt slechts plaats bij wijze van uit
zondering. Indien een individuele woningzoekende onvoldoende aandacht 
krijgt kan er bemiddeld worden door het woningbureau of door het wel-
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werk. 
Binnen de regelgeving hebben de verhuurders in Helmond voldoende speelruimte 
om er een aanvullend beleid op na te houden. Formeel door een koppeling te 
maken tussen huishoudenskenmerken en woningtypen, informeel via meer 
subjectieve regels. De verschillende verhuurders geven ieder een eigen invulling 
aan dit informele beleid. Achtergronden van het bestaan van deze verschillen 
kunnen deels historisch en deels vanuit de specifieke situatie waarin een 
bepaalde woningbouwvereniging verkeert, verklaard worden. 
Historisch, twee voorbeelden: woningbouwvereniging Volksbelang is ontstaan 
vanuit een socialistische overtuiging: huisvesting voor de arbeiders (de laagst
betaalden). Ook nu nog is de invloed van .de bewoners van deze woningbouw
vereniging aanzienlijk. De woningverdeelcommissie bestaat uit vrijwillige leden 
(in dit geval tevens bewoners). Tevens hebben bewoners zitting in het bestuur, 
en daardoor grote invloed op het beleid. 
Geheel anders is de situatie bij Binderen: ontstaan vanuit een christelijke 
overtuiging, opgericht door een aantal notabelen. De invloed van de bewoners op 
beleid en verdeling was en is nog steeds minimaal. Het bestuur bestaat uit 
personen die op basis van kennis/specialisme gevraagd worden. 

Daarnaast is er een verband tussen het gevoerde beleid en de specifieke situatie 
(wel of geen problemen) waarin de voorraad van een woningbouwvereniging 
verkeert. In feite gaat het om een wisselwerking: de situatie beïnvloedt het 
beleid, het beleid beïnvloedt de situatie. 
Zo hebben sommige complexen (ongunstige prijs-kwaliteitverhouding, slechte 
ligging, etc.) in meer of mindere mate te maken met sociale en verhuurbaar
heidsproblemen. Ook zijn er complexen met een hoge urgentiegrens waar veel 
toegewezen moet worden aan urgenten (waaronder veel buitenlanders, sociaal of 
medisch urgenten en moeilijk plaatsbaren). Het zijn complexen waar sociale 
spanningen kunnen ontstaan tussen verschillende groepen. 
Dit soort situaties noodzaakt de beheerder het beleid aan te passen. Immers een 
beheerder heeft niet alleen de taak te zorgen voor huisvesting van de woning
zoekenden, maar ook dat een leefklimaat voor de zittende bewoner in een 
bepaald complex binnen aanvaardbare grenzen blijft. De opvattingen over wat 
wel en wat niet aanvaardbaar is, verschilt per beheerder. 
Alle geïnterviewde woningbouwverenigingen handelen in een bepaalde mate 
selectief bij de plaatsing: soms vanuit een preventief uitgangspunt (voorkomen is 
beter dan genezen), andere keren vanuit een correctief uitgangspunt (plaatsings
beleid als middel om het sociale klimaat in een complex/buurt te verbeteren). 
Het feit dat een bepaalde vrije handelingsruimte bij de toewijzing noodzakelijk 
is om de woningdistributie, vooral in sociaal opzicht, goed te laten verlopen 
wordt inmiddels door de verschillende marktpartijen (verhuurders, gemeente, 
welzijnswerk) erkend. Argumenten die door de geïnterviewden gebruikt worden, 
kunnen gecategoriseerd worden in beslissingsvrijheid (zie ook Ringeling, 1978): 
- nodig om het beleid te kunnen concretiseren en individualiseren. Het is uiterst 

moeilijk regels zo op te stellen, dat zij toepasbaar zijn op elke concrete 
situatie en de concrete behoeftes van individuele woningzoekenden. 

- nodig om het algemene beleid aan te passen aan de snel veranderende 
omstandigheden. 

- nodig bij het formuleren van nieuw beleid, waarvan nog niet geheel duidelijk 
is wat de effecten zijn. Het uiteindelijk beleid zal deels een formalisatie zijn 
van de ervaringen opgedaan in de praktijk. 
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Voorbeelden uit de praktijk hebben uitgewezen dat de handelingsruimte die 
verhuurders bij de toewijzing hebben/nemen niet zonder meer met ieders belang 
rekening houdt. Er bestaat een spanningsveld tussen enerzijds de gelijke 
behandeling van de woningzoekenden, anderzijds de beslissingsruimte die nodig 
is voor een toegesneden oplossing van een concreet probleem in een specifieke 
situatie. Deze twee kanten vormen een dilemma. De gemeente Helmond poogt 
met aanvullende regels, afspraken met de woningbouwverenigingen, woonruimte
verdelingsevaluaties en werkgroepen te komen tot een rechtvaardige verdeling 
van de woonruimte. 

4.2.3 Cijfers met betrekking tot de woningtoewijzing 

Sinds 1982 publiceert de gemeente Helmond jaarlijks een evaluatierapport met 
betrekking tot de woonruimteverdeling. Hierin wordt ruim aandacht geschonken 
aan de positie van mediterranen bij de toewijzing. 
Bij de beschrijving wordt een onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen met 
betrekking tot de woningzoekenden (de vraagzijde) en met betrekking tot de 
feitelijke toewijzing. 

De naagzijde: de woningzoekenden 

Het aantal woningzoekenden schommelt al enige jaren rond de 3.500. De totale 
aantallen veranderen niet alleen door toewijzingen en inschrijvingen, maar ook 
door de tussentijdse actualisering ofwel het opschonen van het bestand. 
Het aandeel mediterranen in het woningzoekendenbestand is sinds 1984 opge
lopen tot 10%. Van de mediterrane woningzoekenden behoort ongeveer 95% tot 
de groep Turken en Marokkanen. 

Tabel 4.5: Woningzoekenden naar nationaliteit, per I januari 

Nationaliteit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Nederlander 91.6 91.1 89.7 89.0 87.8 
Medi terranen 7.2 7.0 8.3 9.5 10.3 
Over. bui ten l. 1.2 1.9 2.0 1.5 1.9 

Aantal woningz. 3450 3240 3450 3610 3436 3581 

Bron: jaarstatistieken gemeente Helmond 

Ongeveer 15% van de Helmondse huishoudens staat ingeschreven als woning
zoekende (de geregistreerde vraag). Van de Turkse en Marokkaanse huishoudens 
staat de helft ingeschreven als woningzoekende. 
Het lijkt, op basis van deze cijfers, dat Turken en Marokkanen vaker onte
vreden zijn met hun huidige woonruimte. Er spelen nog andere zaken. Het hoge 
percentage kan deels verklaard worden doordat Turken en Marokkanen zich bij 
de huisvesting vooral richten op de nonprofit sector, en veel minder op de 
koopsector. Mogelijk laten zij zich, na een toewijzing, snel opnieuw inschrijven. 
Tenslotte is ook de inschrijvingsduur van invloed op het hoge percentage. Bij 
een langere inschrijvingsduur stijgt het aandeel dat inschreven staat. 
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Naar urgentie 
Een woningzoekende krijgt het predikaat 'urgent' wanneer het aantal punten is 
opgelopen tot 35. Op basis van de inschrijvingsduur krijgt men 3 punten per 
half jaar. Nadat het aandeel urgent-woningzoekenden in het totale bestand sterk 
gedaald is, schommelt het de laatste drie jaar rond de 6%. 

Tabel 4.6: Woningzoekenden naar urgentie 

Alle woningzoekenden Mediterrane woningz. Overige woningzoek. 
Urgentie '87 '88 '89 '87 '88 '89 187 '88 '89 

0·14 1683 1901 1843 3.6 3.6 3.1 96.4 96.4 96.9 
15·34 1627 1342 1515 10.3 13.4 13.5 89.7 86.6 86.5 
35> 300 193 223 27.4 37.8 38.6 n.6 62.2 61.4 

Totaal 3610 3436 3581 310 321 347 3300 3115 3234 

Het aandeel urgente mediterranen is binnen het totaal van urgent-woningzoe
kenden sinds 1987 sterk toegenomen (1987: 27%; 1989: 39%). Binnen de groep 
mediterranen blijft het aandeel met een hoge urgentie (>35 punten) ongeveer 
constant, namelijk 25%. Bij de groep 'overige' woningzoekenden is dit percen
tage veel lager (1987: 6,6% ; 1988: 3,8% ; 1989: 4,2%). 

Naar inkomen (tabel, zie bijlage 11.4.1) 
In de afgelopen jaren is een voortdurende toename te zien geweest van het 
aandeel ingeschrevenen met een relatief laag inkomen. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat de druk op de goedkope woningvoorraad steeds groter werd. In 1987 
stabiliseerde de inkomenspositie van het totale woningzoekendenbestand zich 
voor het eerst. 
Bij de mediterrane woningzoekenden is een toename te zien van het aantal 
woningzoekenden met een belastbaar inkomen dat lager is dan f.2.050,-. 
De gemeente Helmond koppelt aan het inkomen van een woningzoekende een 
zogenaamde normhuur die aangeeft wat de minimale huur is die voor een woning 
betaald dient te worden. De gewenste huur is datgene dat een woningzoekende 
bereid is te betalen. De laatste jaren is de door mediterrane woningzoekenden 
gewenste huur geleidelijk toegenomen, net zoals bij alle woningzoekenden. 
Momenteel is 33% bereid meer dan f.400,- aan wonen uit te geven (Helmond: 
47%). In 1986 was dit percentage slechts 15%. 
Het bedrag dat een woningzoekende bereid is aan huur te betalen lag in 
voorgaande jaren gemiddeld gezien aanzienlijk hoger dan de normhuur. Ook bij 
de mediterranen kan deze ontwikkeling worden waargenomen. 

Naar woonwens 
De soort woning die door een woningzoekende gewenst wordt, bepaalt in sterke 
mate de verhuurbaarheid ervan. Daarnaast kan een ruim geformuleerde woonwens 
voor een woningzoekende de toewijzing aanmerkelijk versnellen. 
- De vraag naar c.q. het niet afwijzend staan tegenover een meergezinswoning 

is groot. In vergelijking met vorig jaar is het aandeel woningzoekenden dat 
bereid is ook een meergezinswoning te accepteren (1987: 55%) gelijk gebleven. 
Bij de mediterranen daalde dit aantal licht (1986: 46%, 1987: 44% ). 
Opgemerkt moet worden dat de beneden- en bovenwoningen ook onder de 
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meergezinswoningen vallen. De belangstelling voor dit type woning is, volgens 
de geïnterviewden, groter dan voor de etagewoningen. 

- Ondanks de geconstateerde vraag naar flats blijven enkele flatcomplexen 
verhuurbaarheidsproblemen kennen. Oorzaken liggen bij de lage kwaliteit en 
'de slechte naam' van deze flats. Dit wordt ondersteund door de wijkvoorkeur. 
De vraag naar meergezinswoningen is, vergeleken met de woningvoorraad van 
dit type per wijk/buurt, hoog in het Stationskwartier, Binnenstad en Binderen, 
en laag in Eeuwsels en Bloem- en Paardenvelden. 

Tabel 4. 7: Mediterrane woningzoekenden . naar gewenste woonwijk en normhuur 
per 12-06-1989 

Code/Gewenste wijk 

00/01 Centrun 
02!03 Binnenstad 
04 Stationskwartier 
1 Helmond-Oost 
20 Bloem- en Paardv. 
21 Binderen 
22 Eeuwsels 
3 •t Hout/Ashorst 
5 Helmond-West 
7 Stiphout 
8 Rijpelberg 
4 Brouwhuis 

Totaal 
Aantal huishoudens 
Gem. aantal voorkeuren 

Minimale huur 
<300 301/450 >450 

186 
206 
109 
139 
85 

124 
104 
99 

126 
81 
71 
67 

1397 
267 
5.3 

41 
33 
20 
32 
14 
18 
15 
19 
27 
19 
11 
10 

259 
57 

4.4 

2 

3 

2 
0 

0 

1 

0 

13 
3 

4.3 

Totaal t.o.v. 
abs alle wz. 

229 21.1 
242 28.3 
131 35.7 
.171 10.7 
100 37.3 
142 18.2 
120 22.2 
119 12.4 
154 21.2 
101 13.4 
83 16.8 
n 10.5 

1669 
329 (18.2) 
5.1 

Totaal aantal ingeschreven mediterrane woningzoekenden per 12·06·1989: 329 
t.o.v. alle wz: quotient van mediterrane en alle woningzoekenden per wijk 

Totaal staan er 329 mediterrane woningzoekenden ingeschreven (per 12-06-1989). 
Een woningzoekende heeft de mogelijkheid zich voor een of meerdere van de 12 
wijken in te schrijven of geen voorkeur te uiten. In de tabel staat iemand die 
geen wijkvoorkeur heeft, voor alle wijken ingeschreven. 

Absoluut gezien genieten de wijken Centrum en Binnenstad door de mediterrane 
woningzoekenden de grootste voorkeur. Maar liefst 74% van de mediterranen 
heeft, eventueel naast andere wijken, de Binnenstad als gewenste wijk opge
geven. Enerzijds hebben deze wijken een voor mediterranen geschikt woning
aanbod: relatief lage huren en veel (kleine) kamers. Anderzijds zijn in deze wijk 
veel op mediterranen gerichte voorzieningen, zoals winkels, buurthuizen en 
moskeeën, en wonen er reeds veel landgenoten. De geïnterviewden stellen dat 
veel Turken en Marokkanen de nabijheid van landgenoten op prijs stellen. 
Gezien het feit dat hun sociale netwerken vooral tot de eigen kring beperkt 
blijven, is dit ook zeer begrijpelijk. De tabel laat echter zien dat ook een 
aanzienlijk deel van de mediterranen een voorkeur uitspreekt voor de niet
concentratiewijken. 
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Andere wijken die absoluut sterk in de belangstelling staan binnen de groep 
mediterranen zijn Centrum (70%) en in mindere mate Helmond-Oost (52%), 
Helmond-West (47%) en Binderen (43%). De vraag of daarmee de concentratie 
van Turken en Marokkanen in de genoemde wijken toeneemt is moeilijker te 
beantwoorden. 
Allereerst moet per wijk het aantal wijkvoorkeuren van mediterranen vergeleken 
worden met die van alle woningzoekenden. Per wijk is gemiddeld 18,2% van de 
voorkeuren gedaan door mediterranen (dit percentage is zo hoog omdat mediter
ranen gemiddeld veel meer wijkvoorkeuren opgeven dan de niet-mediterranen: 
resp. 5, I en 2, I voorkeuren). Wijken met relatief veel voorkeuren van mediter
rane woningzoekenden zijn: Bloem- en Paardenvelden (37 ,3%), Stationskwartier 
(35,7%) en Binnenstad (28,3%). Dit zijn wijken met bovengemiddelde concentra
ties Turken en Marokkanen. Wijken met weinig voorkeuren: Brouwhuis (10,5%), 
Helmond-Oost (10,7%), 't Hout (12,4%) en Stiphout (13,4%). De wijk Binderen zit 
rond het stedelijk gemiddelde. Dit zijn wijken waar momenteel relatief weinig 
Turken en Marokkanen wonen. 
Daarnaast dient per wijk de totale vraag gerelateerd te worden aan het aantal 
sociale huurwoningen. Immers, als de vraagdruk in een wijk groot is, heeft de 
verhuurder in principe meer kandidaten waaruit gekozen kan worden en worden 
de wachttijden langer. Zij die snel een woning willen betrekken, zullen daar 
niet op willen wachten. De wijken Centrum, Stationskwartier Binderen en 
Stiphout hebben een grote vraagdruk. In de Binnenstad, Bloem- en Paarden
velden, 't Hout en Rijpelberg is de vraagdruk laag. 
Verder is de mutatiegraad van de sociale woningen van invloed. Hierover zijn 
geen gegevens bekend. Ook is het aantal uit de wijk vertrekkende mediterranen 
van belang (eveneens geen gegevens bekend). 
Tenslotte bepaalt de verhuurder in belangrijke mate welke van de meerdere 
wijkvoorkeuren van een individuele woningzoekende gehonoreerd wordt. Zij die 
veel wijkvoorkeuren opgeven (mediterranen) hebben, geheel volgens de regels uit 
de verordening, minder zekerheid over de uiteindelijke wijk waar zij terecht 
komen. De meest aannemelijke, maar niet getoetste, verklaring voor het feit dat 
mediterranen gemiddeld meer wijkvoorkeuren opgeven, is dat zij de kans op 
toewijzing willen versnellen vanwege de onvrede met de huidige woonsituatie. 

Uiteindelijk kan gesteld worden dat de wijkvoorkeuren van mediterrane woning
zoekenden in de Binnenstad-02/03 en in mindere mate Stationskwartier, De 
Eeuwsels, Bloem- en Paardenvelden en Helmond-West concentratiebevorderend 
werkt. De spreiding van Turken en Marokkanen (tabel bijlage 11.3.2) laat zien 
dat dit alleen in de Binnenstad en Helmond-West werkelijk het geval is. Van de 
Bloem- en Paardenvelden is verder bekend dat door de sloop van het complex de 
Jagershoven waar het merendeel van de Turken en Marokkanen woonde, de 
toename van deze groep in de rest van de wijk versluierd wordt. 

De toewijzing nn woningen 

In 1989 zijn totaal 2141 woonvergunningen afgegeven. In de bovenstaande tabel 
betreft de groep 'overige etnische minderheden' voornamelijk personen die 
weliswaar de Nederlandse nationaliteit hebben maar vanuit hun achtergrond tot 
etnische minderheden gerekend kunnen worden (Surinamers, Molukkers, Chine
zen, etc.). 
Na een relatieve toename van de toewijzing aan de etnische groepen sinds 1984, 
is in het laatste jaar (1989) sprake van een daling. 
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Tabel 4.8: Woonvergunningen naar nationaliteit 

Nationaliteit 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
x x x x x x x abs. 

Nederlanders 91.2 92.3 93.1 89.8 89.3 88.8 92.4 1978 
Mediterranen 6.6 3.4 3.5 6.1 6.4 6.9 5.8 124 
overige etn. mindh. . 2.7 2.3 2.3 2.2 3.3 0.8 18 
overige buitenland. 2.2 1.6 1.2 1.6 2.1 1.0 1.0 21 

Bron: evaluatierapporten woonruimteverdeling, Gemeente Helmond 

Naar urgentiepunten 
Het aandeel afgegeven vergunningen naar urgentieklasse stemt in zijn algemeen
heid overeen met de opbouw van het woningzoekendenbestand naar urgentie
klasse. Bij de mediterrane woningzoekenden blijken in vergelijking met het 
totale bestand vooral veel toewijzingen te zijn geaccepteerd in de hogere 
urgentieklasse. 

Naar woningtype (tabel, zie bijlage 11.4.2) 
Uit de tabel 11.4.2 blijkt dat 56% van de verhuringen in het afgelopen jaar een 
eengezinswoning betrof en 44% een meergezinwoning. De totale Helmondse 
woningvoorraad bestaat voor 77% uit eengezins- en 23% uit meergezinswoningen. 
Met andere woorden de mutatiegraad in meergezinswoningen is relatief erg hoog. 
Mediterrane woningzoekenden wensen vaker een eengezinswoning ten opzichte 
van alle woningzoekenden (53% ten opzichte van 43% ). Bovendien heeft de helft 
van de vrijkomende woningen een huurprijs boven de f.450,-, terwijl 78% van de 
mediterrane woningzoekenden een huurprijs onder de f.450,- wenst. Het vrij
komende aanbod sluit slecht aan bij de wensen van de mediterrane woningzoe
kenden. 
Vermoedelijk wordt de aansluiting tussen wens en aanbod verder verslechterd 
door de locatie van de ·vrijkomende woningen (relatief vaak in Brouwhuis en 

. Rijpelberg). 

4.2.4 Evaluatie van de toewijzing aan etnische minderheden 

In zijn algemeenheid was het aantal toewijzingen aan mediterranen en overige 
etnische minderheden niet optimaal te noemen, zo blijkt uit de evaluatie 
rapporten 'Woonruimteverdeling Helmond' 1984 en .1985. 
In het evaluatierapport 1986 bleek de toewijzing aan· deze groepen zelfs absoluut 
onvoldoende. Het is om die reden dat de gemeenteraad in haar vergadering van 
april 1986 de volgende maatregelen ter vaststelling van de toewijzing aan deze 
groepen vaststelde: 
- Alle urgente mediterranen hebben in principe binnen één jaar een woningtoe

wijzing gehad. 
- De voortgang hiervan wordt maandelijks in de commissie Welzijn aan de orde 

gesteld, zodat politieke bijsturing elk moment mogelijk is. Bovendien zal na 
een half jaar een uitgebreide evaluatie plaatsvinden. 

- Daarnaast is het streven 10% van de vrijkomende woningen toe te wijzen aan 
deze doelgroepen. 

- De voortgang hiervan zal 3-maandelijks door de commissie Welzijn worden 
gemeld. 
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Het mag duidelijk zijn dat de gemeente een inhaaloperatie voorstaat. Via de 
werkgroep urgent-woningzoekenden (bestaat sinds 1984) zal nauwkeurig worden 
bijgehouden hoeveel mogelijkheden voor toewijzing aan urgente mediterranen 
iedere woningbouwvereniging onbenut heeft gelaten. Het Woningbureau heeft in 
1986 met alle urgente mediterranen een onderhoud gehad om hun wensenpakket 
definitief vast te stellen. 

De werkgroep urgent-woningzoekenden publiceert haar bevindingen in het 
jaarlijkse evaluatierapport 'Woonruimteverdeling Helmond'. Met behulp van deze 
evaluatierapporten (Gemeente Helmond, 1987, 1988) is het mogelijk een beeld te 
geven over de toewijzing aan urgent-woningzoekenden en mediterrane huishou
dens in de periode maart 1984 - februari 1988. 

Urgent-woningzoekenden 
Urgent-woningzoekenden worden gedefinieerd als woningzoekenden met meer dan 
35 urgentiepunten. Dit zijn behalve woningzoekenden die reeds lang ingeschre
ven staan en/of die een hoge medische of sociale urgentie hebben, ook door
stromers (die een goedkope woning verlaten) en personen uit sloopwoningen. 
De werkgroep hanteert een streefpercentage (aandeel vrijgekomen woningen dat 
aan urgent-woningzoekenden aangeboden dient te worden) van 20%. Dit percen
tage, dat geldt voor alle vrijkomende woningen, wordt gedifferentieerd naar de 
opbouw van de voorraad van de verschillende beheerders. 
Het doel van de regeling is dat op die manier alle woningbouwverenigingen 
evenredig bijdragen aan het plaatsen van woningzoekenden die anders te lang 
"op de zeef' blijven liggen. In 4 jaar tijd is aan ruim 1.150 urgent-woningzoe
kenden een passend aanbod gedaan (maart 1984 - februari 1988). 
Er is een vergelijking gemaakt tussen de door de werkgroep opgestelde streef
percentages en de feitelijke aanbiedingen aan urgent-woningzoekenden. In 
bovengenoemde periode is het streefpercentage exact hetzelfde als dat van de 
feitelijke toewijzing, namelijk 20%. De werkgroep heeft geen verontrustende 
kritieken naar de verschillende beheerders toe. De afwijkingen ten opzichte van 
de streefpercentages zijn niet noemenswaardig hoog en bovendien kan het 
voorkomen dat een verhuurder niet bij machte is toe te wijzen aan urgenten, 
bijvoorbeeld omdat de vrijkomende woningen niet aansluiten bij de vraag en 
daardoor de verhuurder niet in staat is om een bepaald percentage te realiseren. 
In de evaluatie is men daarom ook gaan kijken in hoeverre de woningbouwcor
poraties mogelijkheden onbenut hebben gelaten bij toewijzing aan urgenten. Het 
aandeel onbenutte mogelijkheden tot toewijzingen aan urgenten bedraagt in 
totaliteit 3%, absoluut 112 (sept 1985 - februari 1988), hetgeen ten opzichte van 
het totaal aantal vrijgekomen woningen als laag gekwalificeerd kan worden. Wel 
lopen de verschillen tussen de woningbouwverenigingen aanzienlijk uiteen, 
waarbij vooral het hoge aantal onbenutte mogelijkheden (53 gevallen; september 
1985-februari 1988) bij woningbouwvereniging Helmond-West opvalt. In een 
aantal van deze gevallen had er toegewezen kunnen worden aan urgente 
mediterranen. In de periode juli 1987 -febuari 1988 hadden van de 29 onbenutte 
mogelijkheden er 18 betrekking op mediterrane buitenlanders. Het betreft vooral 
het bestand van de woningbouwvereniging Helmond-West in wijken waar relatief 
weinig buitenlanders wonen. Wel dient opgemerkt te worden dat, indien de 
urgentie buiten beschouwing gelaten wordt, Helmond-West zowel absoluut als 
relatief de meeste passende aanbiedingen gedaan heeft aan mediterranen. 

Het meest recente evaluatierapport (Helmond, 1989), dat handelt over de periode 
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1 februari 1988 tot 1 januari 1989, constateert een kloof van 2% tussen het 
gerealiseerde percentage (18%) en het streefpercentage (20%) van toewijzingen 
aan urgent woningzoekenden. De woningbouwverenigingen de Hoop, de Houtse en 
wederom Helmond-West zitten ruim onder hun individuele streefpercentages. 
Hierbij is het noodzakelijk om naar de onbenutte mogelijkheden te kijken. 
Allereerst noemt men een verdere daling van het aantal onbenutte mogelijkheden 
naar 1% (abs. 14). Hoewel het om een klein percentage gaat, valt wel op dat 13 
van de 14 onbenutte mogelijkheden voor rekening komen van de woningbouw
verenigingen de Hoop en Helmond-West en dat het in 5 gevallen een toewijzing 
aan een mediterrane woningzoekende betrof. 
Door een van de verhuurders worden drie kritische kantekeningen gemaakt ten 
aanzien van het effect dat deze regeling (streefpercentages urgentwoning
zoekenden) beoogt. 
Allereerst interpreteren sommige woningbouwverenigingen de streefpercentages 
als een doel op zich. Zolang men het streefpercentage realiseert hoeft men geen 
kritiek van de zijde van de gemeente en de Huisvestingscommissie te 
verwachten. Het lijkt het alsof de betreffende woningbouwverenigingen "norma
tier• toewijzen. 
Daarnaast bestaat, op grond van de criteria, de groep woningzoekenden relatief 
uit veel moeilijk plaatsbaren: personen aan wie men liever niet een woning 
verhuurt. Uitzondering is personen die voldoen aan het criteria 'doorstromer'. 
Het is opvallend dat sommige verhuurders het streefpercentage halen met behulp 
van veel toewijzingen aan deze doorstromers. Deze handelwijze (in feite 
selectieve toewijzing) zorgt ervoor dat de overige verhuurders, die dus een 
minder kritische houding aannemen, vaker aan moeilijk plaatsbaren een woning 
aanbieden. Bovendien is het zo dat doorstromers (als groep 'positief gewaar
deerde huurders') op die manier worden weggezogen uit het bezit van de andere 
woningbouwverenigingen. De laatste blijft dan weer met een moeilijk verhuur
bare woning zitten. Als reactie op deze ongewenste gang van zaken is besloten 
om vanaf 1989 de doorstromers niet meer onder de groep urgent-woning
zoekenden te laten vallen4• 

Tenslotte nog een opmerking ten aanzien van specifieke (urgente) probleem
gevallen die onderling verdeeld moeten worden (bijvoorbeeld de laatste bewoners 
uit de Jagershoven). Het 'verdelingspel' kenmerkt zich door: de poot stijf en de 
deur dicht houden, individueel plichtsgevoel, bezwijken voor emoties, etc. 
Slechts enkele woningbouwverenigingen hebben de reputatie eerder dan de 
overigen 'toe te geven' als het gaat om de toewijzing aan moeilijk plaatsbaren. 

Toewijzing mediterrane woningzoekenden april 1986 - februari 1988 
Als taakstelling is geformuleerd dat 10% van het totaal aantal vrijgekomende 
woningen dient te worden toegewezen aan mediterrane woningzoekenden. De 
achtergrond hiervan is tweeërlei: 
- het realiseren van een inhaaleffect; 
- voorkomen dat onder de groep urgent-woningzoekenden een "stuwmeer" van 

mediterranen ontstaat. 

Het rapport concludeert dat het aantal passende aanbiedingen aan mediterranen 
gedurende bovengenoemde periode net boven het streefpercentage van 10% ligt. 
Ook hier zijn de verschillen per woningbouwcorporatie aanzienlijk. 'Algemeen 
Belang' en 'de Hoop' zitten onder de 10%. Wanneer gekeken wordt naar het 
aantal onbenutte mogelijkheden door beide corporaties, blijkt dat er in principe 
voldoende ruimte aanwezig was om het streefpercentage te halen. 
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Verder constateert de werkgroep dat er in vergelijking met voorgaande jaren 
sprake is van een verdubbeling van het aandeel feitelijke verhuringen aan 
mediterranen. In bovengenoemde periode komt het aandeel acceptaties op 8%; in 
1985: 3,5% en 1984: 3,4%. In zijn algemeenheid kan dan geconcludeerd worden 
dat voornoemde doelstellingen (het inhaaleffect en het voorkomen van een 
stuwmeer) gerealiseerd zijn. Er wordt niet gekeken naar zogenaamde onbenutte 
mogelijkheden. 

Op grond van de ervaringen in het afgelopen jaar en op grond van de voren
staande evaluatie-gegevens mag de conclusie worden getrokken dat de toewij
zingen aan urgenten, maar vooral aan mediterrane woningzoekenden, in zijn 
algemeenheid het afgelopen jaar een positieve wending hebben genomen. De 
huidige werkwijze en taakstelling van de werkgroep urgent-woningzoekenden 
lijkt een goed uitgangspunt om de kans hierop zo groot mogelijk te maken. 

Periode 1-1-1988 tot l-l-1989 
In deze periode ligt het gerealiseerde percentage van 8,2% wel onder het 
streefpercentage van I 0%. Er kan geconcludeerd worden dat, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, de toewijzing aan mediterranen in zijn totaliteit achterblijft 
bij de doelstellingen. Het zijn de woningbouwverenigingen Algemeen Belang 
(4,5%) en en de Houtse (6,4%) die onder de 10% blijven. 
De verhuurders hebben er op aangedrongen om tevens te kijken naar de 
woningen onder de huurprijsgrens van f.500,-. Er zou dan een genuanceerder 
beeld ontstaan, omdat mediterranen een sterke voorkeur hebben voor goedkopere 
woningen. Uit eerdere cijfers blijkt dat 21% van de mediterrane woningzoe
kenden een gewenste huurprijs van boven de f.450,- opgeeft. 
De toewijzing aan mediterranen voor woningen onder de f.500,- komt met 13% 
ruim boven het streefpercentage. Voor de periode 1984-1988 is dit onderscheid 
niet gemaakt. 
Ook hier interpreteren sommige verhuurders de streefpercentages als een doel 
op zich. Tijdens het interview met een van de corporaties werd het belang van 
het halen van het streefpercentage meerdere malen onderstreept. Gedurende het 
jaar worden de percentages nauwlettend in de gaten gehouden. Immers, het niet 
halen van de percentages moet door de verhuurfunctionarissen verantwoord 
worden aan het bestuur van de corporatie. Uit de evaluatienota blijkt dat de 
woningbouwvereniging daar juist in is geslaagd. 

Project "herhuisvesting grote urgente huishoudens" 

In het najaar 1985 is er een begin gemaakt met het project "Herhuisvesting 
grote urgente huishoudens". Dit project was bedoeld om grote urgente huishou
dens (7 of meer personen) aan passende woonruimte te helpen. De groep bestaat 
bijna geheel uit mediterrane woningzoekenden. De regeling houdt in dat een 
bewoner uit een grote woning f.IO.OOO,- als verhuisstimuleringspremie ontvangt 
indien deze een woning vrijmaakt voor een groot gezin. 
De 33 grote urgente gezinnen hebben 31 aanbiedingen gekregen, resulterend in 
17 weigeringen en 14 acceptaties. Over het algemeen loopt de herhuisvesting 
van grote huishoudens vrij moeizaam. Als redenen zijn aan te geven: 
- er komen relatief weinig grote woningen beschikbaar; 
- de meeste grote huishoudens hebben een beperkend wensenpakket; 
- het overgrote deel van de grote huishoudens is niet bereid een hoge huur te 

betalen. 
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Toch dient geconstateerd te worden, aldus het evaluatierapport 1988, dat de 
subsidieregeling zeker een positieve invloed heeft gehad op de toewijzing aan 
grote huishoudens. 
Omdat veel van grote woningen een huurprijs boven de huurprijsgrens van 
f.500,- hebben, vervalt de norm (en daardoor de toetsing) relatie woninggrootte
huishoudensgrootte uit de verordening. Het komt voor dat verhuurders bewust 
niet, doch conform de regels, aan een groot mediterraan gezin toewijzen. 

Sinds de regeling per I januari is komen te vervallen, is ook het animo van 
bewoners van grote woningen om te verhuizen verdwenen. De stagnatie in de 
doorstroming van grote woningen resulteert in een inschrijving van 53 grote 
gezinnen (I -1-1989). Hieronder bevinden zich 5 huishoudens bij wie gezins
hereniging nog moet plaatsvinden. 
De beschreven problematiek is punt van aandacht bij het overleg tussen de 
werkgroep en de woningbouwverenigingen. 

Foto 4.2: Het complex Planetenflats (wijk: Eeuwsels) heeft een hoog aandeel 
allochtonen. 

woningzoekenden met een lange wachttijd (>5 jaar) 

In het evaluatierapport 1988 wordt melding gemaakt van 400 woningzoekenden, 
waaronder 37 mediterranen (ofwel 9%) die langer dan 5 jaar ingeschreven staan. 
Vanwege de lange wachttijden zijn onder deze groep tevens veel urgente 
woningzoekenden. Men heeft een onderzoek gedaan naar de oorzaken van de 
lange inschrijfduur. 
- in I 0 gevallen, waaronder één mediterraan, gaat het om woningzoekenden met 

een dusdanige achtergrond (o.a. huurschuld, overlast) dat huisvesting pro
blematisch blijft; 
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- 13 keer (allen mediterraan) gaat het om een zogenaamd groot gezin; 
- 60 hebben een moeilijk wensenpakket (8 mediterranen); 
- slechts 80 van de 400 zijn "reguliere" woningzoekenden ( 11 mediterranen). 
De werkgroep stelt voor om de laatste twee groepen individueel te benaderen. 

4.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de achtergronden die een rol gespeeld hebben 
bij de veranderingen in de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens op 
wijkniveau. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag 
in relatie tot onderzoeksvraag la (wijkniveau). Nagegaan is in hoeverre proces
sen op de woningmarkt van invloed zijn op de ruimtelijke spreiding van 
allochtonen in Helmond. Naast ontwikkelingen in de woningvoorraad, via 
stadsvernieuwing en nieuwbouw, speelt de distributie van woningen en de 
woonwensen van mediterranen in dit verband een belangrijke rol. 

De gerichtheid van Turken en Marokkanen op de nonprofit sector in combinatie 
met de ligging van die voorraad in Helmond zorgt voor een onevenredige 
spreiding van Turken en Marokkanen over de stad. De wijken met een concen
tratie kenmerken zich door veel nonprofit woningen met gemiddeld lagere huren 
en veel kamers. Toch huisvesten niet alle wijken met relatief veel sociale 
huurwoningen een bovengemiddeld aandeel Turken en Marokkanen (Helmond-Oost 
en 't Hout). 
Het aandeel Turken en Marokkanen in de uitbreidingswijken Bouwhuis en 
Rijpelberg is zeer laag, ondanks de relatief hoge mutatiegraad. De geïnter
viewden noemen als reden dat de woningen te ver liggen van speciaal op 
allochtonen gerichte voorzieningen (moskee, winkels, ontmoetingsruimten) en een 
gemiddeld hogere huur hebben. 
In de stadsvernieuwingswijken (Binnenstad en Helmond-West) is het aandeel 
Turken en Marokkanen zeer hoog. Toch is stadsvernieuwingsbeleid in Helmond 
niet specifiek gericht geweest op de zittende buurtbewoners. De mate waarin 
(vervangende) nieuwbouw gepleegd is, is dan ook van invloed voor het huidige 
aandeel Turken en Marokkanen. In Binnenstad-West, met veel vervangende 
nieuwbouw is het aandeel Turken en Marokkanen sterk teruggelopen. Naast de 
soort ingreep is ook het toewijzingsbeleid van de corporaties en de regelgeving 
van belang. Enerzijds werkt de terughoudende toewijzing door corporaties in de 
concentratiegebieden remmend op het aandeel Turken en Marokkanen, anderzijds 
zorgt de regelgeving (urgentiegrenzen per woningtype) voor een groei van het 
aandeel. In de stadsvernieuwingsgebieden staan namelijk veel woningen die 
alleen aangeboden mogen worden aan woningzoekenden met veel urgentiepunten, 
waaronder relatief veel Turken en Marokkanen voorkomen. 

Het merendeel van de Turken en Marokkanen (78%) huurt een woning bij een 
van de zes sociale verhuurders. De woningdistributie speelt dan ook een 
belangrijke rol bij de ruimtelijke spreiding van de Turken en Marokkanen over 
de verschillende wijken en buurten in Helmond. 
Sinds 1982 is de Woonruimtewet in Helmond wederom van kracht. Aanleiding is 
onevenredige toewijzing aan allochtonen en urgentwoningzoekenden door enkele 
woningbouwverenigingen. Vanaf 1982 oefent de gemeente druk uit op de 
verhuurders via regels (woonruimteverordening) en afspraken (10% voordragen 
aan mediterranen en streefpercentages voor urgent-woningzoekenden per 
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verhuurder) om zo de verdeling rechtvaardiger te laten verlopen. Ondanks dat 
de evaluatierapporten in het algemeen een verbetering constateren, blijkt uit de 
cijfers met betrekking tot de toewijzing dat het aandeel mediterranen in het 
woningzoekendenbestand nog steeds hoog is. Bovendien tonen de interviews aan 
dat de verhuurders, alle afspraken en regels ten spijt, nog een aanzienlijke 
handelingsruimte hebben om er een eigen plaatsingsbeleid op na te houden. Een 
bepaalde mate van handelingsvrijheid wordt noodzakelijk geacht om specifieke 
problemen op te lossen. Ook de gemeente staat hier niet afwijzend tegenover 
(o.a. door ontheffingsvergunningen te verlenen). Van de andere kant zorgt de 
gemeente voor een uitgebreide evaluatie van de toewijzing om zonodig toch 
corrigerend op te treden. 

Bij de cijfermatige analyse is ingegaan op de woonwensen van mediterranen. 
Gekeken is in hoeverre de woonwensen van Turken en Marokkanen concentra
tiebevorderend zijn. Dit is slechts in beperkte mate het geval. 
Maar liefst 242 mediterrane woningzoekenden (73%) uiten een voorkeur voor 
Binnenstad-02/03, waar reeds de hoogste concentraties voorkomen. Probleem is 
dat veel mediterrane woningzoekenden meerdere of zelfs geen (zij staan dan 
voor alle wijken ingeschreven) wijkvoorkeuren opgeven. Het is dan aan de 
verhuurder om te bepalen welke wijkvoorkeur gehonoreerd wordt en dus bepaalt 
de verhuurder, binnen bepaalde marges, in hoeverre de wijkvoorkeur concen
tratiebevorderend is. 
Hoewel relatief veel mediterranen in de Binnenstad willen wonen en een laag 
inkomen hebben, staat toch ongeveer 25% van de mediterranen niet negatief 
tegenover een woning in Rijpelberg of Brouwhuis (hierbij zitten ook zij die 
geen wijkvoorkeur opgeven) en is 22% bereid om meer dan f.450,- te betalen. 

noten bij hoofdstuk 4 

1. 
Totaal etaan er 329 mediterrane woningsoekenden ingeschreven die samen 1669 wijkvoorkeuren opge
ven. Dit aantal ia zo hoog omdat iemand die geen wijkvoorkeur opgeeft (komt relatief veel voor bij 
mediterranen) zich voor alle 12 wijken opgeeft. 

2. 
Ook in het verleden waa het aantal Turken en Marokkanen dat in de Binnenstad een woning huurde in 
de particuliere huursector erg laag (1980: 26 personen). 

3. 
Cijfers voor 1989 en 1990 zijn op basis van programma's. 
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4. 
Veenman (1989, p.64) noemt nog een ander nadeel van de doorstromingsurgentie. In geval met de 
voordracht een andere te bemiddelen woning vrijkomt (de door een doorstromer verlaten woning) 
bestaat de mogelijkheid ook hier weer een kandidaat voor te dragen, de zogenaamde ketenvoordracht. 
Met de toewijzing van een woning kan een keten van voordrachten gerealiseerd worden. Het aantrek
kelijke hiervan is dat door het oorspronkelijk vrijkomen van een woning tegelijkertijd aan de woning
behoefte van meerdere woningzoekenden voldaan kan worden. Nadeel van ketenvoordrachten is dat 
potentiële kandidaten van de voordrachtenlijst niet meer uitsluitend worden beoordeeld op basis van 
de urgentie van de woningbehoefte, maar ook op baais van de kwaliteit van de huidige huisvesting. 
Woningzoekenden die na verhui~ing een onaantrekkelijke woning achterlaten, lopen zo de kans achter
in de keten terecht te komen. De kans dat de voordracht aan het begin van de keten slaagt, is groter 
aan het begin omdat tussentijdse weigeringen de keten voortijdig kan doen breken. Omdat Turken en 
Marokkanen vanwege de slechte kwaliteit van de huisvesting vaak achterin de keten terechtkomen, zal 
dit met name voor hen nadelig uitwerken. 
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5 VERHUURBAARHEIDSONTWIKKELINGEN 

Nu de ruimtelijke spreiding van Turken en Marokkanen over de wijken en 
buurten in beeld gebracht is, wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op het 
complexniveau. In het eerste gedeelte staat de vraag centraal in welke mate 
allochtonen gehuisvest zijn in naoorlogse complexen met verhuurbaarheids
problemen. Na een beschrijving van de leegstand op de Helmondse woningmarkt 
wordt ingegaan op het aandeel allochtonen in complexen met verhuurbaarheids
problemen, het type complex en de aard van de problemen (5.2). Vervolgens 
wordt naar een verklaring gezocht voor de aanwezigheid van allochtonen in 
moeilijk verhuurbare complexen (par 5.3). 

Paragraaf 5.4 geeft een antwoord op de derde onderzoeksvraag. Het betreft de 
implicaties van beheerstrategieën ten aanzien van moeilijk verhuurbare com
plexen voor de huisvestingssituatie van allochtonen. In het kader van het 
hoofdonderzoek (studie in zes gemeenten) is een dertiental complexen aan een 
nader onderzoek onderworpen. Bij de selectie van de complexen heeft het 'type 
aanpak' als criterium gegolden, zodanig dat verschillende aanpakvarianten zijn 
vertegenwoordigd. Voor een totaal overzicht van de varianten wordt naar het 
hoofdrapport verwezen. De selectie heeft er toe geleid dat voor Helmond de 
volgende aanpakken zijn uitgewerkt: 
- intensiefbeheer: complex Planetenflats; 
- sloop: complex Jagershoven. 
Met name de doelstellingen en de gekozen aanpak in relatie tot de gevolgen 
voor allochtonen is in beeld gebracht. 

5.1 Leegstand op de Helmondse woningmarkt 

Een analyse van de Helmondse leegstand vormt al een geruime tijd een vast 
onderdeel in de jaarlijkse Volkshuisvestingsplannen. Het belang van deze 
analyse, aldus de gemeente, is naast beïnvloeding van het beeld van een wijk, 
negatieve financiële consequenties door huurderving en aantasting van het 
buurtklimaat, ook het feit dat leegstand indirect van invloed is op de toeken
ning van nieuwbouwcontingenten. De analyse heeft zowel betrekking op be
staande als op nieuwbouwcomplexen. 
Voor de beschrijving . van de leegstand zijn de twee begrippen 'reële' en de 
'maatschappelijk niet-aanvaardbare' leegstand van belang. 
Bij de reële leegstand worden alle woningen die niet of niet meer voor nieuwe 
bewoning in aanmerking komen, afgetrokken van de administratieve leegstand. 
Het gaat om bijvoorbeeld een tweede woning, slooppanden, woningen in afwach
ting van renovatie, etc. 

De reële leegstand is sinds 1980 sterk gestegen. Voor een belangrijk deel komt 
de stijging op conto van de langdurige leegstand. De invloed van de grote 
aantallen nieuw opgeleverde woningen is beperkter. De ervaring leert dat het bij 
pas opgeleverde woningen enige tijd kost kandidaten te vinden. Aan de andere 
kant blijven relatief minder van de nieuwgebouwde woningen langer dan 6 
maanden leeg. 
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Figuur 5.1: Ontwikkeling van de leegstand sinds 1980 
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De reële leegstand in Helmond bedraagt 837 woningen per I april 1989, deels in 
de bestaande voorraad (591 woningen: 2,3%) en deels bij de I jaar oude 
nieuwbouw (246 woningen: 21,1%). Toepassing van de gedifferentieerde (norma
tieve) leegstandspercentages op de Helmondse situatie laat zien dat bij de 
bestaande voorraad (landelijke norm 2%) er nauwelijks een afwijking is van de 
landelijke leegstandsnormen. Bij de nieuwbouw (landelijke norm 16%) is de 
leegstand 5% hoger dan de landelijke norm. 64% van de reëel leegstaande 
woningen bestaat uit huurwoningen, de overige 36% uit koopwoningen. 

Een bepaalde mate van leegstand (de zogenaamde frictieleegstand), ongeveer de 
landelijke leegstandsnorm, is noodzakelijk om de woningmarkt optimaal te laten 
functioneren. Het betreft in dit geval veelal kortdurende leegstand, nodig om 
vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast is er de langdurige 
c.q. discrepantieleegstand (>6 maanden) die men kan beschouwen als maatschap
pelijk niet-aanvaardbaar; 258 woningen per I april (1989). 
Bij de niet- aanvaardbare leegstand is de procentuele verhouding tussen huur- en 
koopwoningen respectievelijk 52% en 48%. Van 258 woningen is ongeveer een 
kwart nog niet eerder bewoond. 
Bijna alle leegstaande huurwoningen hebben een maandhuur van boven de f.400,
Hoewel bij de reële leegstand het aantal eengezinswoningen groter is dan het 
aantal meergezinswoningen (resp. 536, 301 woningen), is bij de niet-aanvaardbare 
leegstand juist het aantal eengezinswoningen in de minderheid (resp. 114, 144). 
In 1988 hadden 35 van de 199 langdurig leegstaande woningen 5 of meer 
vertrekken. 
De helft van de maatschappelijk niet-aanvaardbare leegstand in 1988 ( 199 
woningen), is geconcentreerd in een drietal complexen: 
- Eeuwsels: 62 woningen in de Planetenbuurt (galerijflats). Per I april 1989 is 

dit aantal opgelopen tot 74 woningen; 
- Helmond Noord-West: 28 woningen in de Beatrixlaan, Christinalaan en 

Kanaaldijk NW (galerijflats). Inmiddels (1989) is de leegstand in dit complex 
grotendeels opgeheven; 

- Centrum: 10 woningen aan de Kasteel Traverse, Kerkstraat (galerijflats). 
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Momenteel ( 1989) worden er in afwachting van de verbouw geen woningen 
meer verhuurd. 

Per I april 1989 bestaat er alleen geconcentreerde structurele leegstand in het 
etagecomplex in de Planetenbuurt. De overige niet-aanvaardbare leegstand is 
deels verspreid over de gehele stad, deels gelegen in een zestal clusters (allen 
nieuwbouwwoningen). 

5.2 Complexen met verhuurbaarheidsproblemen 

5.2.1 Definities en wijze van inventarisatie 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op naoorlogse complexen met verhuur
baarheidsproblemen. Door middel van interviews met de verhuurders, leegstand
analyses (Volkshuisvestingsplan Helmond), bestaande onderzoeken en jaarver
slagen van corporaties zijn deze complexen nader in beeld gebracht. 
Centraal staat de vraag in welke mate allochtonen gehuisvest zijn in complexen 
met verhuurbaarheidsproblemen. Om de vraag te beantwoorden wordt ingegaan 
op het aandeel allochtonen in het complex, het type complex en de aard van de 
problemen. Enkele beheerders bleek niet in staat een absolute schatting te 
kunnen geven van het percentage allochtonen (wordt niet op complexniveau 
geregistreerd). Er is in die gevallen volstaan met indicaties. In tabel 4.2 wordt 
dit aangegeven door relatief veel, gemiddeld en weinig allochtonen (respec
tievelijk +, 0, - ). Een scheiding tussen c.q. analyse van de verschillende 
allochtone groepen (Turken/Marokkanen, Antillianen/Surinamers) is dan ook niet 
mogelijk. 
Bij het typeren van de problemen die ten grondslag liggen aan de verhuurbaar
heidsproblemen is om pragmatische redenen een indeling gekozen die uit gaat 
van de probleemervaring van de beheerder. De verhuurbaarheidsproblemen, zoals 
die door de beheerders ervaren worden, kunnen ingedeeld worden in drie 
categorieën (zie ook hoofdstuk I): 
- Technische problemen; 
- Sociale problemen; 
- Financiële problemen. 

Kortom, de kenmerken van de woning, de woonvorm, de fysieke en sociale 
omgeving zijn van invloed op de verhuurbaarheid. Binnen bepaalde marges kan 
een min op het ene punt gecompenseerd worden door een plus op een ander 
punt. De resultante hiervan wordt aangeduid met de term "beeldvorming", 
waarop naast objectieve ook subjectieve factoren van invloed zijn. Een slechte 
beeldvorming, al dan niet gebaseerd op objectieve gegevens, zal tot verhuur
baarheidsproblemen leiden. 

Het meetmoment is van invloed op de probleembeschrijving van de complexen. 
Elk complex bevindt zich in een bepaalde fase van verval of verbetering. In de 
analyse van tabel 5.2 wordt daarmee geen rekening gehouden. Verondersteld 
wordt dat verbetering en verval, mits geen gerichte ingrepen gedaan worden, 
een gestaag verlopend proces is. Bij de complexen waar in het recente verleden 
met succes een beheeringreep uitgevoerd is, wordt de probleemsituatie bekeken 
voor de ingreep (Jagershoven, complex 36). 
Bij de analyse wordt ook voorbij gegaan aan het feit dat binnen de drie 
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probleemgroepen, technisch, sociaal en financieel, grote verschillen bestaan in 
aard en mate van de problemen. Tijdens de uitwerking van de complexcases 
(Jagershoven en Planetenflats) wordt hier dieper op ingegaan. 

5.2.2 Kenmerken nn complexen met Yerhuurbaarheidsproblemen 

In totaal zijn in Helmond 6 naoorlogse complexen met verhuurbaarheidspro
blemen geanalyseerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de complexen wordt 
verwezen naar bijlage 111. In de onderstaande tabel worden enkele relevante 
kenmerken van de complexen naast elkaar gezet. 

Tabel 5.2: Kenmerken van complexen met verhuurbaarheidsproblemen 

Aantal Bouw· Type probleem aand.all.cplx T/M X 
Naam coqJlex won. per. tech soc fin + +/· wijk/buurt 

eengezinsw. 
CoqJlex 36 33 1974 x x w=2.8/b=5.1 
coqJlex 32·34 332 170 x x 10% w=2.8/b=4.8 
coqJlex 15/16 140 '49 x x w=3.4/b=3.8 

HAT·eenheden 
Bi menstad 91 '80 x 25% w=4.7/b=12.8 

Hoogbouw 
Planetenflats 252 1972 x x x 20% w=2.8/b=5.2 
Jagershoven 384 1968 x x x 30·40% w=5.6/ (1) 

w: wijkpercentage (2·cijferige code>; b: buurtpercentage (3·cijferige code) 
1): CoqJlex-36 en Jagershoven zijn inmiddels gesloopt, wijkpercentage d.d. 1·1·1986 

De complexen Jagershoven en complex-36 uit bovenstaande tabel zijn inmiddels 
gesloopt. Uit de tabel blijkt dat: 
- het gaat om verschillende woningtypen (eengezins-, meergezins- en HAT-

complexen); 
- de meeste complexen gebouwd zijn rond 1970; 
- geen van de complexen in de uitbreidingswijken Brouwhuis of Rijpelberg ligt; 
- sociale problemen veelvuldig voorkomen; 
- de problemen cumuleren in de etagewoningen; 
- het aandeel allochtonen in de complexen hoog tot zeer hoog is. 

5.2.2 Aandeel allochtonen op complex- en wijkniYeau 

Nu de naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen in beeld gebracht 
zijn, kan een vergelijking gemaakt worden tussen het aandeel allochtonen op 
complexniveau en dat op wijkniveau. 
In 1989 heeft 3, 7% (abs: 2493) van de Helmondse bevolking de Turkse of 
Marokkaanse nationaliteit. Ruim de helft van de Turken en Marokkanen woont 
in de Helmondse Binnenstad (code 0) waar veel vooroorlogse woningen staan. 
11,8% van de inwoners van de Binnenstad is Turks of Marokkaans. 
Van alle bovengenoemde naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen is 
alleen het HAT -complex in de Binnenstad gelegen (Wijk 04), de overige compie-
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xen met verhuurbaarheidsproblemen liggen in Helmond-Noord. Voor het stadsdeel 
Helmond-Noord (wijkcode 2) bedraagt het percentage Turken en Marokkanen in 
1989 2,5%. 

De buurt waarin het HAT -complex gelegen is (code 0.41), heeft een vergelijk
baar aandeel Turken en Marokkanen als de hele Binnenstad, beide 12,8%. Een 
aantal andere buurten, meestal vooroorlogse delen van de Binnenstad, heeft een 
veel hoger aandeel Turken en Marokkanen (tot 22%). 
Het aandeel Turken en Marokkanen in Helmond-Noord, bestaande uit 3 wijken, 
bedraagt 2,5%. De wijk Binderen kent geen complexen met verhuurbaarheidspro
blemen en heeft een beduidend lager aandeel Turken en Marokkanen, namelijk 
0,6%. De wijken waar wel complexen met verhuurbaarheidsproblemen staan, De 
Eeuwsels en Bloem- en Paardenvelden, huisvesten meer Turken en Marokkanen, 
respectievelijk 2,8% en 3,9%. Toch is dit niet of nauwelijks hoger dan het 
stedelijk gemiddelde. Van een concentratiewijk is dan ook geen sprake. Ook de 
percentages op buurtniveau behoren niet tot de hoogste van Helmond. Wel is het 
aandeel Turken en Marokkanen op buurtniveau steeds hoger dan het aandeel op 
wijkniveau. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in twee wijken waar complexen met 
verhuurbaarheidsproblemen liggen, De Eeuwsels en Bloem- en Paardenvelden, het 
percentage Turken en Marokkanen respectievelijk lager (2,8%) en gelijk (3,9%) is 
aan het stedelijk gemiddelde van 3, 7%. Het aandeel allochtonen in de vier 
complexen met verhuurbaarheidsproblemen is veel hoger (10 tot 40%) dan dat 
van de wijk c.q. buurt waarin het complex gelegen is. Met andere woorden, de 
concentratie op complexniveau gaat niet samen met een concentratie op 
buurtniveau. 
Wat betreft het HA T -complex in de Binnenstad gaat de concentratie van 
allochtonen wel samen met de concentratie van Turken en Marokkanen op 
stadsdeelniveau (12,8%). Op wijkniveau (Binnenstad-04: 4,7%) geldt dit veel 
minder. 
De ligging van de complexen met verhuurbaarheidsproblemen lijkt nauwelijks de 
verklarende factor voor de ruime aanwezigheid van allochtonen in de complexen. 
Met andere woorden, de verklaringen die gegeven zijn voor de aanwezigheid van 
allochtonen op wijkniveau gelden minder voor de aanwezigheid van allochtonen 
op complexniveau. Het woningtype, de huurprijs en vooral de toegankelijkheid 
van de complexen en het toewijzingsbeleid lijken van meer doorslaggevende 
betekenis te zijn. 

5.3 Achtergronden bij allochtonen in moeilijk verhuurbare complexen 

In deze paragraaf wordt bekeken welke mechanismen op de woningmarkt een 
verklaring kunnen geven voor de aanwezigheid van allochtonen in de complexen 
met verhuurbaarheidsproblemen. 

5.3.1 Vraag-aanbodverhouding 

Helmond heeft een ruime woningmarkt. Gerelateerd aan het inwoneraantal staan 
weinig woningzoekenden ingeschreven. De ruime woningmarkt wordt niet 
onderstreept door een hoge frictieleegstand. 
In het kader van Helmond groeistad zijn de laatste tien jaar veel woningen in 
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de uitbreidingswijken Brouwhuis en Rijpelberg opgeleverd. Daarbij heeft de 
gemeente zich vooral gericht op de midden- en hogere inkomensgroepen. De 
groei van de woningvoorraad heeft een grote binnengemeentelijke verhuisstroom 
op gang gebracht. De verhuurbaarheid van de minder populaire delen van de 
voorraad is daardoor onder druk komen te staan. De mutatiegraad in deze 
complexen nam toe. Zo werd het voor de etagewoningen in De Eeuwsels en de 
Bloem- en Paardenvelden (inmiddels gesloopt) steeds moeilijker kandidaten te 
vinden die bewust voor deze wijk kozen. Voor de woningzoekenden die wel in 
deze complexen terecht kwamen, vormde de snelle beschikbaarheid (korte 
wachttijd) de belangrijkste reden. 

5.3.2 Distributie 

De woningzoekenden geven bij de inschrijving een aantal woonwensen op. 
Gewenste huurprijs, wijk en woningtype hebben in dit verband het meeste 
invloed op de uiteindelijke toewijzing in een bepaald complex. Indien een 
toegewezen woning niet overeenstemt met de woonwensen van een individuele 
woningzoekende, kan deze de woning gegrond weigeren. 
De combinatie van deze drie voorkeuren koppelt in feite een woningzoekende 
aan een aantal voor hem geschikte complexen. Hoe minder specifiek de voor
keuren zijn, des te groter is het aantal complexen waar de woningzoekende 
toegewezen kan worden. Men kan zich de vraag stellen of mediterrane woning
zoekenden meer of minder specifieke woonwensen opgeven. Mediterranen hebben 
een relatief grote voorkeur voor eengezinswoningen (53%, tegenover 43% van 
alle woningzoekenden) en wensen een lagere huurprijs (67% wenst huur <400,-, 
tegenover 53% van alle woningzoekenden). Naar schatting 20% van de mediter
rane woningzoekenden geeft geen wijkvoorkeur op (cijfers van alle woning
zoekenden onbekend). Met name deze laatste groep woningzoekenden verliest 
een belangrijk argument om een woning in een bepaalde wijk zonder aftrek van 
urgentiepunten te weigeren. 
Ondanks dat er verschillen zijn in woonwensen, is het aannemelijk dat voor elk 
van de in tabel 5.2 genoemde complexen zowel allochtone als autochtone 
kandidaten zijn. Op dat moment gaat de urgentiescore van een individuele 
woningzoekende tellen. Toewijzing aan urgentwoningzoekenden (>35 punten) 
vindt in principe plaats op basis van urgentie. In zijn algemeenheid hebben 
mediterranen een hogere urgentiescore. 39% van deze groep is urgent-woning
zoekende, tegenover 6% van alle woningzoekenden. In absolute cijfers uitgedrukt 
zijn 86 mediterranen urgent, tegenover 137 van de overige woningzoekenden. 
Urgentie betekent niet alleen dat een woningzoekende sneller een woning krijgt 
toegewezen, het geeft ook een indicatie van de "nood" (of onvrede) die een 
woningzoekende in zijn huidige woonruimte ondervindt. Indien de onvrede met 
de huidige woonruimte als hoog ervaren wordt, zal een woningzoekende minder 
snel geneigd zijn om de aangeboden woning (bijvoorbeeld in een moeilijk 
verhuurbaar complex) te weigeren. Immers weigeren, zeker wanoneer dit 
ongegrond gebeurd (lees: niet op basis van de opgegeven woonvoorkeuren), 
betekent verlenging van de wachttijd. Met andere woorden, het aspiratieniveau 
wordt verlaagd en de negatieve aspecten van de woning en woonomgeving neemt 
men op de koop toe. De indruk bestaat dat mediterrane woningzoekenden minder 
specifiek zijn bij het opgeven van wijkvoorkeuren. 

Wanneer een woning in een van de moeilijk verhuurbare complexen vrijkomt, 
volgt een voordracht door de verhuurder aan een potentiële kandidaat. Toewij-
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zing naar urgentie betekent niet dat alleen de kandidaat met de hoogste 
urgentie in aanmerking komt. Binnen zekere marges kunnen ook kandidaten met 
een iets lagere urgentie voorgedragen worden. Wanneer er geen urgente 
kandidaten zijn, kan zelfs geheel van de urgentievolgorde afgeweken worden. In 
feite kan de verhuurder uit een beperkt aantal kandidaten kiezen die, behalve in 
nationaliteit, ook verschillen in leefstijl, inkomenspositie en dergelijken. 
In de moeilijk verhuurbare complexen spelen problemen op het sociale vlak. De 
bevolkingssamenstelling van de zittende bewoners (conflicterende leefstijlen) 
wordt als kwetsbaar of zelfs als onwenselijk ervaren. Voor de selectie van 
nieuwe bewoners betekent dit, dat niet iedere potentiële kandidaat door de 
verhuurder even geschikt geacht wordt. Etniciteit speelt vooral in die complexen 
een rol waar reeds sprake is van een hoge concentratie allochtonen. 
De gemeente, als verlener van vergunningen, is op de hoogte van de verhuur
baarheidsproblemen van de verhuurder. Tot op zekere hoogte is zij bereid om 
binnen de regels van de woonruimteverdeling mee te werken aan het oplossen 
van de problemen die verhuurders ondervinden. Bijvoorbeeld via het verlenen 
van ontheffingen kunnen 'geschikte kandidaten' geplaatst worden boven woning
zoekenden van de wachtlijst. Ook wordt momenteel een begin gemaakt met een 
discussie over ruimere plaatsingsmogelijkheden in bepaalde situaties. 

Het gevaar dreigt dat er twee kampen ontstaan die beide argumenten opperen 
om allochtonen te weren uit hun bezit. Enerzijds vanuit een curatieve invals
hoek (bij de moeilijk verhuurbare complexen): "de 'spankracht' van de sociale 
samenstelling in een bepaald complex is overschreden". Anderzijds vanuit een 
preventieve invalshoek (bij de beter verhuurbare complexen): "de ervaring heeft 
geleerd dat voorkomen beter is dan genezen". 

5.4 Beheer 

5.4.1 BeschrijYing Yan de problemen en de aanpak 

Zowel de Planetenflats als de Jagershoven liggen in Helmond-Noord. Ook wat 
betreft huurprijs, woningtype, bouwjaar en omvang van de flatblokken vertonen 
de twee complexen grote overeenkomsten. Bij beide gaat het om galerijflats van 
het type Neduco. 

Tabel 5.3: Enkele kenmerken van Jagerhoven en Planetenflats 

KerYnerk Jagershoven 

Wijk : Bloem- en Paardenvelden 
Stadsdeel : Helmond-Noord 
Aantal blokken : 8 
Aantal woningen : 384 
Aantal woonlagen : 6 
Type : galerij (Neduco) 
Huurprijs (1987): 530 
Bouwjaar 
Beheerder: 

1968 
wbv Volksbelang 
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Planetenflats 

Eeuwsels 
Helmond-Noord 
7 

252 
6 
Galerij (Neduco) 
520-600 
1972 
De Hoop 



Probleembeschrijving 

De verhuurbaarheid van de Planetenflats en de Jagershoven vraagt al vele jaren 
om extra aandacht. De levensloop van beide complexen loopt grotendeels langs 
dezelfde lijn. Aanvankelijk bleven de problemen beperkt tot de bouwtechnische 
en bouwfysische mankementen (zoals betonrot, schimmelvorming). Mede onder 
druk van de bewoners heeft de verhuurder in de loop der jaren technische 
ingrepen uitgevoerd (isolatie, individuele e.v., e.d.). Desondanks bleef de 
kwaliteit van de flats achter bij vergelijkbare woningen in Helmond. 
In 1984 typeert Volksbelang de situatie als volgt. "Uit een soort moedeloosheid 
duikt hier en daar de gedachte op aan sloop. Soms wordt die gedachte uitge
sproken. Het opblazen van 11 miljoen zal voorlopig wel geen instemming vinden. 
Pogen tot sloop betekent dus niets doen. Evenzeer betekent niets doen ook 
sloop. Wat moeten we er dan wel mee?" (Volksbelang, 1984). 
In de Jagershoven en de Planetenflats groeide de mutatie gestaag, terwijl het 
aantal geschikte woningzoekenden (positieve voorkeur voor deze complexen en 
passende leefstijl en huishoudenssamenstelling) sterk afnam. De beheerder ziet 
zich geplaatst voor het dilemma leegstand c.q. huurderving of plaatsing met het 
gevaar van verder (sociaal) verval. Zeker in de Jagershoven geldt dat de 
beheerder veel zogenaamde probleemgevallen heeft geplaatst die elders (bij 
andere verhuurders) niet aan de bak kwamen. In een onderzoek van Bolmers 
(1988) wordt gesuggereerd dat Volksbelang de leegstand heeft willen bestrijden 
door het plaatsen van elke woningzoekende, i.c. sociaal-zwakkere, die nog in de 
Jagershoven wilde wonen. Dit heeft een concentratie van deze groep tot gevolg 
gehad, wat problemen met zich meebracht. Het probleem van de Jagershoven is, 
volgens genoemd onderzoek, dus niet alleen beperkt tot het complex, maar is in 
feite ook een probleem van huisvesting van sociaal zwakkeren die overal 
geweerd worden. 
De hoge mutatie en het wegtrekken van de sociaal sterkere bewoners zorgde 
voor een achteruitgang van het leefklimaat. Uiteindelijk resulterende dit in een 
zeer hoge leegstand (beide complexen meer dan 35%). 

Aanpak 

De voor Helmond geselecteerde aanpakken worden als volgt getypeerd: 
- intensief beheer (Pianetenflats): 

Intensief beheer staat voor een meer integrale benadering van de problemen 
op complexniveau. Er wordt gestreefd naar een samenhang van oplossingen. De 
aanpak bestaat uit een combinatie van verschillende beheermaatregelen. Deze 
aanpak wordt vaak toegepast als blijkt dat 'eenduidige' maatregelen, zoals 
alleen technische beheermaatregelen, niet afdoende zijn. 

- sloop/vervangende nieuwbouw (Jagershoven): 
In sommige gevallen zal bij een afweging tussen grootonderhoud, verbetering 
of vervanging, de laatste het beste blijken. Naast interne factoren (exploita
tieoverwegingen) kunnen ook externe factoren (het realiseren van een 
toekomstgerichte stedebouwkundige kwaliteit) bij zo'n sloopbeslissing een rol 
spelen. 

In zowel de Jagershoven als de Planetenflats zijn in het verleden pogingen 
gedaan de verhuurbaarheid te verbeteren. Vaak bleef het bij het maken van 
plannen, de wel uitgevoerde plannen hadden weinig effect op de verhuurbaar
heid. De ideevorming had vooral het karakter van 'trail and error' en 'brain-
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storming': de meeste van de in den lande bekende aanpakken hebben de revue 
gepasseerd. Kostenplaatjes, nader onderzoek, capaciteits- en realiteitsproblemen 
deden de oplossingen weer in de bureaula verdwijnen. 

Woningbouwvereniging Volkshuisvesting zag zelf sloop als enige effectieve 
oplossing voor de steeds maar toenemende problemen in de Jagershoven. De 
vraag wie de kosten moet dekken van de kapitaalvernietiging schuift de 
sloopbeslissing op tot november 1987. Ongetwijfeld heeft de langdurige discussie 
over het al of niet slopen als een zwaard van Damocles boven de Jagershoven 
gehangen en het imago verder verslechterd. 
De problemen in de Planetenflats hebben hetzelfde karakter als die van het 
complex Jagershoven, wel spelen ze in mindere mate. Slopen wordt vooralsnog 
niet als een reële oplossing gezien. 
Het verdwijnen van het nabij gelegen Jagershoven heeft nagenoeg geen positief 
effect gehad op de verhuurbaarheid van de Planetenflats. Ondanks de afname in 
het aanbod van dit type etagewoning blijft de vraag, vooral in Helmond-Noord, 
zeer laag en groeit de leegstand. De ligging (ver van het centrum), het nog 
steeds slechte imago en ruime woningmarkt blijven de Planetenflats parten 
spelen. Gepoogd wordt nu om via een integrale aanpak de verhuurbaarheid en 
leefbaarheid te verbeteren. 

Foto 5.1: Toen andere ingrepen niet afdoende bleken te helpen is men over 
gegaan tot sloop van het complex Jagershoven 

5.4.2 Allochtonen en de aanpak 

Bij de probleemsignalering door de beheerders worden allochtonen niet be
schouwd als een oorzaak van problemen. De relatief hoge woonlasten (gezien de 
lage kwaliteit van de woningen), het slechte imago van de complexen en de 
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ruime woningmarkt wel (Volkshuisvestingsplan Helmond, 1986). 
De aanpakken zijn dan ook niet specifiek gericht op de groep allochtonen. 
Voorop staat een verbetering van de verhuurbaarheid en de leefbaarheid. 
Duidelijk zal zijn dat de aanpakken wel consequenties voor allochtonen hebben. 
In verband met de sloop van de Jagershoven kregen de bewoners de status van 
zogenaamde sloopurgenten (dus urgent-woningzoekenden). Ten tijde van het 
sloopbesluit ( 1987) waren nog I 02 van de 384 woningen bewoond. 30% tot 40% 
behoorde tot de groep allochtonen. In een relatief korte periode zijn alle 
bewoners geherhuisvest. Dit was mogelijk dank zij de inspanningen van alle 
woningbouwverenigingen (Evaluatierapport woonruimteverdeling, 1989). Volgens 
één van de geïnterviewden heeft inderdaad kwantitatief elke woningbouw
vereniging zijn steentje bijgedragen, maar was er bij de echte probleemgevallen 
sprake van een 'koehandel'. De 63 sloopurgenten uit de evaluatienota 1988 
komen nagenoeg allen uit de Jagershoven. Cijfermatig gezien heeft inderdaad 
elke corporatie meegewerkt aan de herhuisvesting van deze groep. Het is niet 
bekend in welke complexen de allochtonen terecht gekomen zijn en in hoeverre 
zij hun woonsituatie verbeterd hebben. 

Foto 5.2: Een nieuwe naam voor de buurt en nieuwe (laagbouw- )woningen waar 
voorheen het complex de Jagerhoven gestaan heeft. 

Bij de Planetenflats poogt de beheerder de verhuurbaarheid te verbeteren door 
de leefbaarheid aan te pakken, naast de woningen en de woonomgeving. Hierbij 
spelen ook de kenmerken van de bewoners een rol. De verhuurder ervaart het 
huidige sociale klimaat als zwak. Dit kan verder verstoord worden door 'rück
sichtslos inplaatsen'. De voorkeur wordt gegeven aan leegstand. Het aandeel 
allochtonen in de Planetenflats is zeer hoog. Scholen in de buurt maken melding 
van een te grote toeloop van buitenlandse kinderen (men kan de taalachterstand 
niet meer aan), autochtone bewoners krijgen steeds moeilijker contact met 
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medebewoners en het complex dreigt een stigma te krijgen. De verhuurder 
probeert door selectieve inplaatsing te voorkomen dat het aandeel allochtonen 
verder toeneemt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de ontheffingsregel. 
Indien een voordracht niet conform de passendheidscriteria van de verordening 
is, kan de Wethouder een ontheffing verlenen. In het verleden zijn verzoeken 
tot ontheffing regelmatig gehonoreerd. 

5.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag in welke mate allochtonen gehuisvest 
zijn in naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen. 
Helmond heeft een ruime woningmarkt. Gerelateerd aan het inwoneraantal staan 
weinig woningzoekenden ingeschreven. De ruime woningmarkt wordt niet 
onderstreept door een hoge frictieleegstand. Per I april 1989 bestaat er alleen 
geconcentreerde structurele leegstand in het etagecomplex in de Planetenbuurt. 
In totaal zijn in Helmond 6 naoorlogse complexen met verhuurbaarheidspro
blemen geanalyseerd. Uit de tabel 5.2 is gebleken dat: 
- het gaat om verschillende woningtypen (eengezins-, meergezins- en HAT-

complexen); 
- de meeste complexen gebouwd zijn rond 1970; 
- geen van de complexen in de uitbreidingswijken Brouwhuis of Rijpelberg ligt; 
- sociale problemen veelvuldig voorkomen; 
- de problemen cumuleren in de etagewoningen; 
- het aandeel allochtonen in de complexen hoog is. 

De complexen liggen niet in wijken met een eveneens hoog aandeel Turken en 
Marokkanen. De ligging van de complexen met verhuurbaarheidsproblemen lijkt 
nauwelijks de verklarende factor voor de ruime aanwezigheid van allochtonen in 
de complexen. Het woningtype, de huurprijs en vooral de toegankelijkheid van 
de complexen en het toewijzingsbeleid lijken van meer doorslaggevende 
betekenis te zijn. 

39% (abs.: 86) van de mediterranen is urgent-woningzoekende, tegenover 6% 
(abs.: I 37) van alle woningzoekenden. Urgentie betekent niet alleen dat een 
woningzoekende sneller een woning krijgt toegewezen, het geeft ook een 
indicatie van de "nood" (of onvrede) die een woningzoekende in zijn huidige 
woonruimte ondervindt. Indien de onvrede met de huidige woonruimte als hoog 
ervaren wordt, zal een woningzoekende minder snel geneigd zijn om de aange
boden woning (b.v. in een moeilijk verhuurbaar complex) te weigeren. Daarnaast 
geeft naar schatting 20% van de mediterrane woningzoekenden geen wijkvoor
keur op (cijfers van alle woningzoekenden onbekend). Met name deze laatste 
groep woningzoekenden verliest een belangrijk argument om een woning in een 
bepaalde wijk zonder aftrek van urgentiepunten te weigeren. 
In de moeilijk verhuurbare complexen spelen problemen op het sociale vlak. De 
bevolkingssamenstelling van de zittende bewoners (conflicterende leefstijlen) 
wordt als kwetsbaar of zelfs als onwenselijk ervaren. Voor de selectie van 
nieuwe bewoners betekent dit, dat niet iedere potentiële kandidaat door de 
verhuurder even geschikt geacht wordt (selectieve inplaatsing). Etniciteit speelt 
vooral in die complexen een rol waar reeds sprake is van een hoge concentratie 
allochtonen. In die gevallen zijn de verhuurders terughoudend bij het toewijzen 
aan allochtonen. Het percentage allochtonen in de moeilijk verhuurbare com-
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plexen zou anders nog hoger zijn geweest. 

De implicatie voor allochtonen is in twee complexen nader onderzocht: Jagers
hoven (sloop) en de Planetenflats (intensief beheer). Bij de probleemsignalering 
door de beheerders worden allochtonen niet beschouwd als een oorzaak van 
problemen. De aanpakken zijn dan ook niet specifiek gericht op de groep 
allochtonen. Voorop staat een verbetering van de verhuurbaarheid en de 
leefbaarheid. 
De aanpakken hebben wel consequenties voor allochtonen: 
- Jagershoven: herhuisvesting; 

In verband met de sloop van de Jagershoven kregen de bewoners de status 
van zogenaamde sloopurgenten (dus urgent-woningzoekenden). 30% tot 40% 
behoorde tot de groep allochtonen. In een relatief korte periode zijn alle 
bewoners geherhuisvest. Bij het plaatsen van de echte probleemgevallen 
stelden enkele verhuurders zich terughoudend op. Het is niet bekend in welke 
wijken de allochtonen terecht gekomen zijn en in hoeverre zij hun woon
situatie verbeterd hebben. 

- Planetenflats: selectieve inplaatsing. 
De verhuurder ervaart het huidige sociale klimaat als zwak. Dit kan verder 
verstoord worden door 'rücksichtslos inplaatsen'. De voorkeur wordt gegeven 
aan leegstand. Het aandeel allochtonen in de Planetenflats is zeer hoog. De 
verhuurder probeert door selectieve inplaatsing te voorkomen dat het aandeel 
allochtonen verder toeneemt. Daarbij is ook een aantal malen gebruik gemaakt 
van de ontheffingsregel. 
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6 SAMENVATTING 

In dit onderzoek is nagegaan welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de 
ruimtelijke concentratie van allochtonen gedurende de jaren tachtig in Helmond. 
De analyse heeft op zowel wijk- als complexniveau plaatsgevonden. Voor het 
ontstaan van concentraties in naoorlogse wijken en (moeilijk verhuurbare) 
complexen zijn verklaringen gezocht in woningmarktprocessen, woonruimte
verdeling en de beheerstrategieën van sociale verhuurders. 
Na een korte typering van de gemeente Helmond en de verschillende allochtone 
groepen worden aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste bevin
dingen samengevat. 

6.1 Typering Helmond 

Sinds het einde van de jaren zeventig heeft Helmond de status van groeistad. 
De gemeente hoopte dat hierdoor de in het verleden opgelopen achterstand op 
sociaal-economisch gebied sterk verminderd zou kunnen worden. 
Het feit dat Helmond de status van groeikern heeft, zorgt voor een specifieke 
uitgangssituatie. De bevolking in Helmond is de afgelopen tien jaar sterk ge
groeid. De sterke absolute groei van de groep Turken en Marokkanen komt 
daardoor minder in de relatieve cijfers tot uitdrukking. De grote produktie 
nieuwbouwwoningen zorgt voor een sterk groeiende laat-naoorlogse woningvoor
raad. Gevolg van de grote hoeveelheid opgeleverde woningen is een omvangrijke 
binnengemeentelijke migratie. Omdat Helmond zich vooral richt op het aan
trekken van midden en hogere inkomensgroepen zijn de lagere inkomensgroepen 
min of meer gedwongen om in de bestaande voorraad een woning te zoeken. 
Tenslotte betekent een sterke groei van de woningvoorraad een verruiming van 
de woningmarkt. Dit kan ten koste gaan van de verhuurbaarheid van de minst 
populaire delen van de woningvoorraad. 

De huidige knelpunten op de woningmarkt liggen bij de relatief lage vraag naar 
meergezinswoningen (vooral in Helmond-Noord), woningen boven de f.500,- en 
woningen in Rijpelberg, en de sociale en verhuurbaarheidsproblemen in de 
vooroorlogse delen van de Binnenstad, 
Mede door het onbevredigende verloop van de toewijzing tot aan 1982 heeft een 
herinvoering van de Woonruimtewet plaatsgevonden. Sindsdien worden in de 
woonruimteverordening criteria vastgesteld waaraan de voordracht van woning
zoekenden wordt getoetst. Bij de evaluatie van de woonruimteverdeling gaat 
speciale aandacht naar de mediterranen en de urgent-woningzoekenden. 

Per 31 december 1988 telde Helmond 66.706 inwoners. Hiervan hebben 3844 
(5,8%) personen de niet-Nederlandse nationaliteit. De groep Turken en Marok
kanen omvat 2500 personen (3,7%). Het aantal Turken en Marokkanen is de 
laatste tien jaar ongeveer verdubbeld. 
Het aantal Caraïbiërs (inclusief land van herkomst) bedraagt ongeveer 520 
(0,8%). Omdat in veel bestanden de groep Caraïbiërs niet of onvoldoende (alleen 
naar nationaliteit) geregistreerd worden, komen ze in de verdere beschrijving 
van de case Helmond slechts sporadisch terug. 
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6.2 Samenvatting aan de hand van de onderzoeksvragen 

1 Welke veranderingen hebben zich gedurende de jaren tachtig voorgedaan in 
de ruimtelijke concentratie van allochtone huishoudens? 

la In hoeverre zijn ze in de naoorlogse wijken woonachtig? 

Voor de beantwoording van deze vraag is onderzocht in hoeverre er sprake is 
van een verschuiving van Turken en Marokkanen van vooroorlogse naar 
naoorlogse wijken (par. 3.2.1). De wijken zijn ingedeeld in een vijftal typen 
wijken. Door middel van verschillende peildata is de verschuiving in beeld 
gebracht. 
Vervolgens is de mate van concentratie van de onderzochte groep bekeken (par. 
3.2.2). Hiervoor zijn, gerelateerd aan het stedelijk gemiddelde aandeel Turken en 
Marokkanen, de begrippen lage, midden en hoge concentratie geïntroduceerd. 
Tenslotte is de dynamiek binnen de wijken met een meer dan gemiddeld aandeel 
Turken en Marokkanen onderzocht (par. 3.2.3). Bekeken is in hoeverre deze 
verschuiving heeft geleid tot nieuwe concentratiegebieden, respectievelijk het 
verdwijnen van de oude. 

Zowel in 1982 als in 1989 woont ongeveer de helft (respectievelijk 55% en 47%) 
van de Turken en Marokkanen in een van de vooroorlogse wijken. In de periode 
1982-1989 heeft, in relatieve zin, geen verschuiving van Turken en Marokkanen 
plaastgevonden in de richting van de naoorlogse wijken (I 982: 26%, respectieve
lijk 25% (I 989), van de groep Turken en Marokkanen woont in de naoorlogse 
wijken). In vergelijking met alle inwoners is de groep Turken en Marokkanen 
nog steeds ondervertegenwoordigd in de naoorlogse wijken. 
De toename van de groep Turken en Marokkanen beperkt zich tot de gemengde 
(deels naoorlogse) en 'overige' wijken. 

Het aandeel van de Turken en Marokkanen dat woont in zogenaamde hoge 
concentratiegebieden (> 4 keer het stedelijk gemiddelde) is aanzienlijk (I 982: 
49%; 1989: 42%). Desondanks kan op grond van de cijfers geconcludeerd worden 
dat Turken en Marokkanen in 1989 minder geconcentreerd wonen dan in 1982. 
Het aandeel dat buiten de concentratiegebieden woont (locatiequotiënt <I en 1-
2) is in die periode gestegen van 35% tot 46%. Echter, het is mogelijk dat een 
deconcentratie op wijkniveau gepaard gaat met een concentratie op buurt- of 
complexniveau. Op buurtniveau blijkt dat de hoge concentratiegebieden (met 
meer dan 20% Turken en Marokkanen) niet verder toenemen. 

Wijken met een bovengemiddelde concentratie Turken en Marokkanen liggen in 
de Binnenstad (wijken 0.1; 0.2; 0.3; 0.4), Helmond-West (wijk 5.0) en Bloem- en 
Paardenvelden (wijk 2.0). De wijken zijn van verschillend type: vooroorlogs 
(wijk 0.1; 0.3; 0.4), gemengd (0.2; 5.0) en '60-'75 (2.0). Slechts in Binnenstad-01 
is het aandeel gedaald. Nieuwe concentraties Turken en Marokkanen ontstaan in 
de gemengde wijken Helmond-West en in de Binnenstad-02. 

lb. In welke mate zijn allochtonen gehuisvest in moeilijk verhuurbare com
plexen? 

In Helmond zijn, op basis van interviews met sociale verhuurders en gegevens 
over leegstand, zes moeilijk verhuurbare naoorlogse complexen geïnventariseerd. 
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Het gaat om complexen van verschillende typen (laagbouw, HA T en hoogbouw). 
In het merendeel van de complexen is het aandeel allochtonen hoog · tot zeer 
hoog. 
Gesteld kan worden dat de concentratie van allochtonen op complexniveau niet 
of nauwelijks samen gaat met een concentratie op wijkniveau. 
In twee wijken waar complexen met verhuurbaarheidsproblemen liggen, De 
Eeuwsels en Bloem- en Paardenvelden, is het percentage Turken en Marokkanen 
respectievelijk lager (2,8%) en gelijk (3,9%) aan het stedelijk gemiddelde van 
3, 7%. Het aandeel allochtonen in de vier complexen met verhuurbaarheids
problemen is veel hoger (10 tot 40%) dan dat van de wijk waarin het complex 
gelegen is. 
Wat het HA T -complex in de Binnenstad-04 betreft, gaat de concentratie van 
allochtonen wel samen met de concentratie van Turken en Marokkanen op 
stadsdeelniveau (12,8%). Op wijkniveau (Binnenstad-04: 4,7%) geldt dit veel 
minder. 
De ligging van de complexen met verhuurbaarheidsproblemen lijkt nauwelijks de 
verklarende factor voor de ruime aanwezigheid van allochtonen in de complexen. 
Het woningtype, de huurprijs en vooral de toegankelijkheid van de complexen en 
het toewijzingsbeleid lijken van meer doorslaggevende betekenis te zijn. 

2. Welke oorzaken ZIJD hienoor op lokaal niveau aan te geven? Welke 
invloeden hebben processen op de woningmarkt in het algemeen? 

Nagegaan is in hoeverre processen op de woningmarkt van invloed zijn op de 
ruimtelijke spreiding van allochtonen in Helmond. Naast ontwikkelingen in de 
woningvoorraad, via stadsvernieuwing en nieuwbouw, speelt de distributie in dit 
verband een belangrijke rol. Zaken als woonruimteverdelingsbeleid, handelings
ruimte van toewijzers bij het zoeken van geschikte kandidaten, urgentiesystemen 
en woonwensen van allochtonen kunnen direct danwel indirect van invloed zijn 
op de ruimtelijke spreiding van allochtonen. 

De concentratiewijken Binnenstad en Helmond-West zijn stadsvernieuwings
gebieden met inmiddels veel gerenoveerde en nieuw gebouwde woningen op 
voormalige fabrieksterreinen. Opvallend is dat tijdens het stadsvernieuwings
proces het aandeel Turken en Marokkanen niet gedaald is, terwijl men zich niet 
specifiek gericht heeft op het 'bouwen voor de buurt'. In Helmond- West is het 
aandeel Turken en Marokkanen zelfs sterk gestegen. Slechts op buurtniveau is 
er in de Binnenstad één buurt (code 0.12) waar het aandeel Turken en Marok
kanen sterk gedaald is. Deze daling is vooral het gevolg van het wegtrekken uit 
de particuliere huursector en de koopsector. 
Binnen deze twee stadsdelen is het aandeel Turken en Marokkanen in acht van 
de 21 buurten gelijk of hoger dan 10% (1989). 
De wijken Bloem-/Paardenvelden en Eeuwsels (Helmond-Noord) zijn respectieve
lijk in de jaren zestig en zeventig gerealiseerd. Flats met een lage aanvangs
kwaliteit zorgden voor een hoge doorstroming, een snelle verandering van het 
leefklimaat en uiteindelijk een stigmatisering van de wijk. De sociale ver
andering in deze wijken werd bovendien versneld door het wegtrekken van de 
betere inkomensgroepen naar de groeistadwijken Rijpelberg en Brouwhuis. 
Inmiddels is een flatcomplex (384 woningen) gesloopt. De toekomst moet 
uitwijzen of deze ingreep voldoende positieve invloed heeft op de wijk. 
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Ook is er een aantal wijken met een opvallend laag percentage Turken en 
Marokkanen. 
Allereerst de subwijk Binderen (code 20), waar slechts 20 van de 3627 inwoners 
tot de groep Turken en Marokkanen behoort. Alle nonprofit woningen in deze 
wijk worden beheerd door de woningbouwvereniging 'de Binderen'. Bekend is dat 
de beheerder jarenlang (tot 1982) een buitenlanders-werend-beleid heeft gevoerd. 
Ondanks dat het inmiddels acht jaar geleden is dat deze praktijk juridisch aan 
de kaak gesteld werd kan opgemerkt worden dat nog steeds het aandeel Turken 
en Marokkanen in deze wijk erg laag is. Dit is vooral te wijten aan de lage 
mutatiegraad van de woningen in deze wijk. Het streefcijfer voor het voor
dragen aan mediterrane woningzoekenden wordt door de woningbouwvereniging 
jaarlijks gehaald. 
Daarnaast hebben ook de twee wijken Brouwhuis en Rijpelberg, die grotendeels 
gerealiseerd zijn in de periode 'Helmond groeistad', een laag percentage Turken 
en Marokkanen. Samen goed voor 12.614 inwoners, waarvan er slechts 100 (0,8%) 
tot de groep Turken en Marokkanen behoren. Toch wordt 44,2% van de wonin
gen in deze twee wijken verhuurd door nonprofit beheerders. Belangrijk is dat 
de woningen in dit gedeelte van de stad een hogere huurprijs hebben en dat 
mediterrane woningzoekenden relatief minder wijkvoorkeuren uiten voor 
Brouwhuis en Rijpelberg. 

Turken en Marokkanen zijn zeer sterk op de nonprofit sector gericht. In 1982 
huurde 61% van de Turkse en Marokkaanse huishoudens een woning bij een 
corporatie, in 1989 is dit percentage opgelopen tot 78%. 
Ongeveer de helft van de Helmondse woningvoorraad (14.347 woningen) behoort 
tot de sociale woningbouw. Deze woningen zijn in eigendom van zes woning
bouwverenigingen. De gemeente als verhuurder, met slechts lOl woningen, speelt 
bij de verdeling nauwelijks een rol. Zij is daardoor niet in staat mensen die bij 
de woonruimteverdeling uit de boot dreigen te vallen op te vangen, een 
voorbeeldfunctie te vervullen en is bij stadsvernieuwingsingrepen afhankelijk van 
de sociale verhuurders. 
Het bezit van elk van de zes sociale verhuurders ligt geconcentreerd binnen 
Helmond. Omdat wijken vaak binnen een bepaalde bouwperiode gerealiseerd zijn, 
hebben de woningen in die wijk overeenkomstige kenmerken zoals kwaliteit en 
huurprijs. Zo hebben drie verhuurders geen vooroorlogse woningen in hun 
woningbestand. Juist de vooroorlogse woningen, met lage huren en relatief veel 
kamers, zijn in trek bij de Turken en Marokkanen. Drie verhuurders bezitten 
geen woningen in de uitbreidingswijken Brouwhuis en Rijpelberg: wijken die een 
zeer lage voorkeur hebben bij Turken en Marokkanen. 

De verdeling van Turken en Marokkanen over de verschillende verhuurders loopt 
dan ook sterk uiteen. Gerelateerd aan de voorraad sociale huurwoningen per 
woningbouwvereniging huisvesten De Hoop, Helmond-West en Volksbelang veel 
Turken en Marokkanen. Toch is bij de overige drie verhuurders een duidelijke 
toename te zien van het aandeel woningen dat zij verhuren aan Turken en 
Marokkanen ( 1982: 7,2% van alle Turkse en Marokkaanse huishoudens; 1989: 
20,5%). Sinds 1983 bestaat de afspraak dat elke woningbouwvereniging 10% van 
de vrijkomende woningen aanbiedt aan mediterrane woningzoekenden. Deze regel 
heeft sterke invloed gehad op de spreiding van Turken en Marokkanen over de 
verschillende verhuurders en daardoor ook over de wijken. 
Toch kan de spreiding van Turken en Marokkanen niet alleen verklaard worden 
door de opbouw van het woningbestand van elke verhuurder en de 10%-regel. 
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Hoewel na herinvoering van de Woonruimtewet de woonruimteverdeling verbeterd 
is (onder andere via de 10%-regel), blijven verschillen bestaan in de mate 
waarin beheerders toewijzen aan allochtonen. Wat zijn daarvan de oorzaken? 
Allereerst, zoals reeds genoemd, dient gekeken te worden naar het aantal en de 
kenmerken van vrijkomende woningen die voldoen aan de woonwensen van 
allochtonen. 
Verder kan de koppeling van een minimaal aantal urgentiepunten aan een 
bepaald type huurwoning (onderdeel woonruimteverordening) leiden tot een 
concentratie van allochtonen. Op basis van de vraag-aanbodverhoudingen worden 
de urgentiegrenzen, welke aangeven hoeveel urgentiepunten voor een bepaald 
soort woning (naar eengezins/meergezins, huurprijs en groot/klein) vereist zijn, 
periodiek vastgesteld. Voor het in aanmerking komen voor grote eengezins
woningen zijn veel urgentiepunten vereist (moeilijk toegankelijk), terwijl voor 
alle meergezinswoningen geen urgentiepunten vereist zijn (makkelijk toeganke
lijk). Turkse en Marokkaanse woningzoekenden hebben relatief veel urgentie
punten en komen daardoor relatief vaak in aanmerking voor een woning met 
hoge urgentiegrenzen. Huurwoningen met dit kenmerk liggen vooral in de 
Binnenstad en Helmond-West en worden beheerd door de woningbouwver
enigingen De Hoop, Volksbelang en Helmond-West. Tevens zijn dit de wijken 
met het hoogste aandeel Turken en Marokkanen (respectievelijk ll ,8% en 7 ,3%; 
ofwel 69,6% van alle Turken en Marokkanen) en de beheerders die absoluut 
gezien het meeste toewijzen aan Turken en Marokkanen. 
Tenslotte handelen alle geïnterviewde verhuurders in een bepaalde mate selectief 
bij de plaatsing: sommige hebben een preventief uitgangspunt (voorkomen is 
beter dan genezen), anderen een meer correctief uitgangspunt (plaatsingsbeleid 
als een van de instrumenten om het sociale klimaat in een complex/buurt te 
verbeteren). Belangrijk hierbij is de optimale samenstelling c.q. het maximum 
aandeel Turken en Marokkanen dat de verhuurders voor ogen hebben. Immers, 
binnen het eigen bezit kan een verhuurder de mediterranen eventueel concen
treren of juist spreiden. Hier gaat het (in-)formele toewijzingsbeleid een rol 
spelen. 

De gemeente heeft nooit een actief spreidings- of concentratiebeleid gevoerd. In 
het verleden is wel ooit een eerste stap in die richting gezet. In 1980 werd een 
beleidslijn geformuleerd (nota Woonruimteverdeling in de huursector, gemeente 
Helmond 1980) waarbij op wijkniveau een zo groot mogelijke spreiding van 
mediterranen gestimuleerd moest worden, terwijl binnen de verschillende wijken 
(op blok- of straatniveau) een zekere mate van concentratie niet altijd negatief 
beoordeeld mocht worden. Twee jaar later werd daar aan toegevoegd dat het 
gemeentelijk beleid naar minderheden toe dient te geschieden op basis van 
vrijwilligheid en overleg. Geen gedwongen spreiding of concentratie, maar vrije 
woonkeuze voor de etnische minderheden. Sinds de herinvoering van de Woon
ruimtewet is een pakket van instrumenten ontwikkeld dat dit beleid mogelijk 
moet maken. Gesteld kan worden dat de verhoogde politieke aandacht (sinds 
1982) een positieve invloed heeft gehad op de rechtvaardige verdeling van 
woningen aan etnische minderheden. Met de woonruimteverordening heeft de 
gemeente weer een instrument in handen om de verdeling van woningen 
gedeeltelijk te beïnvloeden. De handelingsruimte van de verhuurders wordt 
daarmee enigszins beperkt. Toch ziet de gemeente zich geplaatst voor een 
dilemma. Enerzijds komen uit de jaarlijkse evaluaties van de woonruimte
verdeling signalen dat de verdeling nog niet geheel rechtvaardig verloopt. 
Anderzijds wil de gemeente de verhuurders ook de ruimte geven voor een eigen 
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beleid (sturend in plaats van ordenend). Dit betekent voor de woonruimteverde
ling dat de gemeente alleen de kaders aangeeft waarbinnen de verhuurders naar 
eigen inzicht en met eigen verantwoordelijkheid woningzoekenden plaatst. 
Via een vinger aan de pols door evaluaties van de woonruimteverdeling beperkt 
de gemeente Helmond zich in eerste instantie tot haar controlerende taak. 
Helmond voldoet inhoudelijk meer dan gevraagd aan de VROM-circulaire MG83-
16 en MG88-33 (verzoek van staatssecretaris om de toewijzing aan minderheden 
te registreren). Corporaties worden hierbij met naam genoemd en kunnen voor 
hun handelen ter verantwoording geroepen worden. Het registreren alleen blijkt 
niet voldoende te zijn. Op het moment dat zich knelpunten voordoen, worden 
daarom regels veranderd en nieuwe afspraken gemaakt met de woningbouw
verenigingen. Belangrijk is dat het in samenspraak met alle woningbouw
verenigingen en belanghebbende partijen gebeurt. Een goed voorbeeld is de 10%
regeling, waarbij de corporaties 10% van hun vrijkomende bezit moeten voor
dragen aan mediterrane woningzoekenden. Deze regeling vergroot de toeganke
lijkheid voor mediterranen van de nonprofit voorraad en daarmee de spreiding 
van de mediterranen over de stad. 
Toch moet men de invloed van de gemeente op de woningbouwverenigingen niet 
overschatten, het zijn de woningbouwverenigingen die uiteindelijk bepalen wie 
waar komt te wonen. De woonruimteverordening heeft de functie van een kader, 
waarbinnen de verschillende verhuurders voldoende speelruimte vinden, maar ook 
bewust krijgen, om er een "eigen" beleid op na te houden. De verhuurder draagt 
de verantwoordelijkheid bij de toewijzing. 
Sanctionerende middelen tegen woningbouwverenigingen, zoals het vorderen van 
woonruimte of het korten op de contingenten, worden niet gebruikt. 

Bij de toewijzing moet een onderscheid gemaakt worden tussen urgentwoning
zoekenden (>35 punten) en niet-urgenten. De eerste groep wordt in principe 
naar mate van urgentie voorgedragen. Zijn er voor een vrijkomende woning geen 
urgente kandidaten beschikbaar dan kan de verhuurder vrij kiezen, binnen de 
passendheidscriteria, uit de overige woningzoekenden. 
Ten aanzien van het toewijzingsproces kunnen enkele opmerkingen gemaakt 
worden. Allereerst resulteert de gewenste woonsituatie in een vermoedelijke 
wachttijd, die wel of niet strookt met de wachttijd die de woningzoekende zelf 
voor ogen had. De nood van een woningzoekende bepaalt in hoeverre concessies 
gedaan moeten worden aan de gewenste woonsituatie. Die nood wordt voor
namelijk bepaald door de mate van onvrede met de huidige woonsituatie. Hoewel 
relatief gezien veel mediterranen ingeschreven staan als woningzoekende, valt 
daaruit niet eenduidig te concluderen dat de onvrede met de huidige woon
situatie groot is. De cijfers maken namelijk geen onderscheid tussen 'wens
verhuizers' en 'noodverhuizers'. Het vermoeden bestaat dat Turkse en Marok
kaanse woningzoekenden relatief vaker noodverhuizers zijn. 
Daarnaast resulteert de gewenste woonsituatie in een koppeling met een 
bepaalde corporatie. De meeste corporaties houden intake-gesprekken met 
potentiële kandidaten en leren zo de woningzoekenden beter kennen. Ook daar 
komt de gewenste woonsituatie weer op tafel. De verhuurder bespreekt met de 
woningzoekende de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn een "passende" 
woonruimte aan te bieden. Dit kan eveneens tot gevolg hebben dat de gewenste 
woonsituatie aangepast wordt (met goedkeuring van de woningzoekende). Het is 
moeilijk te achterhalen in welke mate de woonwensen gestuurd worden door de 
verhuurder. Afgaande op de interviews is er geen sprake van een gestuurde 
vraag, wel van een begeleide inschrijving. 
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Ten opzichte van alle woningzoekenden hebben mediterranen een gemiddeld 
hogere urgentiescore. Zo behoort 39% van de urgent-woningzoekenden tot de 
groep mediterranen. De geïnterviewde corporaties noemen als de belangrijkste 
oorzaak van de langere wachttijden de moeilijk realiseerbare woonwens, c.q. het 
geringe vrijkomen van geschikte woningen. 
Sinds enige tijd is er een werkgroep 'urgent-woningzoekenden' in het leven 
geroepen. De werkgroep hanteert streefpercentages (aandeel vrijgekomen 
woningen dat aan urgent-woningzoekenden aangeboden dient te worden) per 
corporatie. Het doel van deze regeling is dat op die manier alle woningbouw
verenigingen evenredig bijdragen aan het plaatsen van woningzoekenden, die 
anders te lang op de zeef blijven liggen. Omdat mediterranen relatief vaak 
urgent-woningzoekend zijn, vergroten de streefpercentages de spreiding van 
Turken en Marokkanen over de verhuurders en daardoor over de wijken. 

Bij het ontstaan van concentraties allochtonen in de complexen met verhuur
baarheidsproblemen voordat er een aanpak is uitgevoerd, blijkt de woningdistri
butie een belangrijke rol te spelen. Kenmerkend voor de complexen is de grote 
toegankelijkheid, zich uitend in een hoge mutatiegraad enjof leegstand. Mediter
rane woningzoekenden zijn relatief vaak urgent-woningzoekend. Het vermoeden 
bestaat dat mediterranen vaker noodverhuizer zijn dan wensverhuizer. Dit 
betekent dat zij zich niet alleen zullen richten tot de populaire wijken met een 
lange wachtlijst van kandidaten. Wijken als De Eeuwsels en Bloem- en Paarden
velden, die minder populair zijn bij de autochtone woningzoekenden, worden 
door mediterranen relatief vaak als wijkvoorkeur opgegeven. 
Voor elke vrijkomende woning kan een lijst met kandidaten worden uitgedraaid 
op basis van urgentie. Wanneer een woning vrij komt in een moeilijk verhuur
baar complex is de kans groot dat er mediterranen op de lijst staan met veel 
urgentiepunten. De verhuurder is dan volgens de verordening verplicht de 
woning aan de meest urgente kandidaat, vaak een mediterraan, toe te wijzen. 
Pas als er geen kandidaten zijn met meer dan 35 punten kan van de urgentie
volgorde afgeweken worden. De concentratie in de complexen wordt verder 
versneld door het wegtrekken van de autochtone bevolking. 
Voor de Jagershoven geldt verder dat andere verhuurders jarenlang een terug
houdende opstelling hebben genomen bij het toewijzen aan allochtonen. Tegelij
kertijd wilde de verhuurder de leegstand bestrijden door iedereen, die dat wilde, 
te plaatsen. 

3. Welke implicaties hebben beheerstrategieën ten aanzien nn moeilijk 
Yerhuurbare naoorlogse complexen Yoor de huinestingssituatie Yoor alloch
tonen? 

In het kader van het hoofdonderzoek (casestudie in zes gemeenten) is een 
dertiental complexen diepgaand onderzocht. Bij de selectie van de complexen 
heeft het type aanpak als criterium gegolden, zodanig dat verschillende aanpak
varianten zijn vertegenwoordigd. De selectie heeft ertoe geleid dat voor 
Helmond de volgende aanpakken zijn uitgewerkt: 
- intensiefbeheer: complex Planetenflats; 
:- sloop: complex Jagershoven. 
Met name de doelstellingen en de gekozen aanpak in relatie tot de gevolgen 
voor allochtonen is in beeld gebracht. 
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De complexen 'Jagershoven' en 'Planetenflats' zijn vergelijkbaar wat woningtype 
(hoogbouw), grootte, huurprijs en ligging betreft. Beide complexen kennen ook 
overeenkomsten in de ontstaansgeschiedenis en de aard van de problemen. Alleen 
de mate van de problemen in de Jagershoven, tot kort voor de sloop, waren 
ernstiger: meer leegstand, vandalisme en criminaliteit. 
Het aandeel allochtonen dat in de complexen woont, is hoog. 

De implicaties van de aanpak van moeilijk verhuurbare complexen voor alloch
tonen is primair afhankelijk van de probleemdefinitie van de verhuurder (en dus 
ook de doelstelling bij de aanpak) en niet zozeer van een bepaalde aanpak
variant. Centraal staat de visie van de verhuurder over de relatie tussen de 
aanwezigheid van allochtonen en het ontstaan van leefbaarheids- en verhuur
baarheidsproblemen. 
Bij de probleemsignalering door de beheerders worden allochtonen niet 
beschouwd als een oorzaak van problemen. De relatief hoge woonlasten (gezien 
de lage kwaliteit van de woningen), het slechte imago van de complexen en de 
ruime woningmarkt wel. 
De aanpakken zijn dan ook niet specifiek gericht op de groep allochtonen. 
Voorop staat een verbetering van de verhuurbaarheid en de leefbaarheid. 
Duidelijk zal zijn dat de aanpakken wel consequenties voor allochtonen hebben. 

In verband met de sloop van de Jagershoven dienden de bewoners te verhuizen. 
Op dat moment waren zij zogenaamde sloopurgenten (dus urgentwoningzoe
kenden). Ten tijde van het sloopbesluit (1987) waren nog I 02 van de 384 
woningen bewoond. In een relatief korte periode zijn alle bewoners geher
huisvest. Dit was mogelijk dank zij de inspanningen van alle woningbouw
verenigingen (Evaluatierapport woonruimteverdeling, 1989). Volgens één van de 
geïnterviewden heeft inderdaad kwantitatief elke woningbouwvereniging zijn 
steentje bijgedragen, maar bij de echte probleemgevallen was sprake van een 
'koehandel'. Het is niet bekend in welke wijken de allochtonen terechtgekomen 
zijn en in hoeverre zij hun woonsituatie verbeterd hebben. 

Bij de Planetenflats poogt de beheerder de verhuurbaarheid te verbeteren door 
onder meer de leefbaarheid aan te pakken. Hierbij spelen de kenmerken van de 
bewoners een rol. De verhuurder ervaart het huidige sociale klimaat als zwak. 
Dit kan verder verstoord worden door 'rücksichtslos inplaatsen'. De voorkeur 
wordt gegeven aan leegstand. Het aandeel allochtonen in de Planetenflats is 
zeer hoog. Scholen in de buurt maken melding van een te grote toeloop van 
buitenlandse kinderen (men kan de taalachterstand niet meer aan), autochtone 
bewoners krijgen steeds moeilijker contact met medebewoners en het complex 
dreigt een stigma te krijgen. De verhuurder probeert door selectieve inplaatsing 
te voorkomen dat het aandeel allochtonen verder toeneemt. Daarbij wordt ook 
gebruik gemaakt van de ontheffingsregel. Indien een voordracht niet conform de 
passendheidscriteria van de verordening is, kan de Wethouder een ontheffing 
verlenen. In het verleden is enige malen gebruikt gemaakt van deze ontheffing. 
Bij de moeilijk verhuurbare complexen zijn de beheerders en de gemeente het er 
over eens dat selectievere inplaatsing, naast technische ingrepen, noodzakelijk is 
om het sociale klimaat te verbeteren (de regels van de verordening werken 
hierbij belemmerend). De inplaatsing wordt gezien als een curatief instrument. 
De grote aandacht voor inplaatsing als oplossing of zelfs als panacee voor 
sociale problemen leidt er toe, dat ook beheerders van de goed verhuurbare 
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complexen dit instrument gaan zien als een middel voor het 'voorkomen' van 
sociale problemen. lnplaatsing als preventief instrument, kan in de praktijk 
betekenen dat buurten gesloten blijven voor bepaalde groepen. 
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BIJLAGE 11: Tabellen bij de hoofdstukken 

Tabel 11.2. 1: Ontwikkeling van de Helmondse bevolking sinds 1940, per 31 december. 

Jaar Bevolking Geboorte saldo Migratie saldo Bevolk. toename 

eind periode in periode in periode in periode 

'40· •sa 36. 262 7.039 . 145 6.S94 

•51 · '60 43.400 7.235 97 7.13S 

'61· '70 5S.003 7.087 . 2.1S3 14.603 

•71 · •sa 5S.54S 4.529 . 3.984 545 

'S1· •s7 65.307 2.515 4 . 253 6.759 

1988 66.706 

Bron: Jaarstatistieken Helmond 

Tabel I 1.2.2: Ontwikkeling Turken en Marokkanen door geboorte en migratie saldo, per 31 december 

Turken '79 •sa 'S1 'S2 'S3 '84 •ss '86 •s7 Totaal Gem./jr. 

Groei 76 94 65 11 26 11 ·31 14 77 343 37 

· mig.saldo 51 57 34 · 16 35 ·2S ·42 88 1S4 20 

· geb.saldo 25 37 31 27 ·9 39 11 9 · 11 159 17 

Marokkanen '79 •sa •81 '82 '83 •84 •85 '86 '87 Totaal Gem./jr. 

Groei 78 89 78 51 111 91 70 75 106 749 85 

mig. saldo 56 71 56 7 105 49 35 35 101 515 59 

geb.saldo 22 18 22 44 6 42 35 40 5 234 26 

Bron: jaarstatistieken gemeente Helmond 

Tabel I 1.2.3: Leeftijdsopbouw van Turken en Marokkanen, decerrber 1982 en 1987 

9 8 2 9 8 7 

Turken Marokkanen Helm. Turken Marokkanen Helm. 

m V m V tot. m V m V tot. 

0·14 172 156 205 202 12971 183 142 308 296 12338 

15·39 184 193 196 132 24532 233 210 240 252 27948 

40 · 64 102 55 166 48 16180 114 77 212 93 1S304 

64> 0 3 0 5600 3 2 6630 

Totaal 458 407 567 383 59273 530 432 762 642 65220 

Bron: jaarstatistieken gemeente Helmond 
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Tabel 11.3. 1: Turken en Marokkanen per buurt 27 · 7 · 1982 en 1·1 · 1989 

1 9 8 2 1 9 8 9 

llijk T+M. inw. x T+M. Inw. x 

0.0 2 378 0.5 3 559 0.5 

0 .1 71 1078 7.0 65 1493 4.4 

0.2 214 3100 6.9 287 2772 10.4 

0.3 846 6413 13.2 1052 6422 16.4 

0.4 37 895 4 .1 53 1126 4.7 

Binnenstad 1170 11864 9.9 1460 12372 11.8 

1.0 45 2660 1.7 78 2255 3.4 

1.1 28 2192 1.3 49 2646 1.9 

1.2 3340 0 . 0 31 ?776 0.1 

Hel-Oost 74 819? 0.8 158 7677 2.1 

2.0 229 5709 4.0 160 4112 3.9 

2.1 4054 0.0 20 3627 0.6 

2.2 121 5351 ?.3 117 4?51 2.8 

Hel-Noord 350 15114 2.3 297 11990 2.5 

3.0 6 2854 0 .2 45 2789 1.6 

3.1 6 1191 0 .5 9 1702 0.5 

3 .2 ?6 3?57 0.8 62 ?816 ? .2 

3.3 1 1126 0.1 63 2418 2.6 

• t Hout 39 8428 0.5 179 9725 1.8 

4 .0 9 769 0.1 

4.1 42 2003 2.1 

4.? 20 1325 1.5 

4 .3 14 374 0.0 

Brouwhuis 14 1191 1.2 71 4471 1.5 

Hel-West 93 3645 2.5 281 3856 7.3 

6.0 2511 0.0 4 ?474 0.2 

6.1 889 0. 0 2 935 0 .0 

Hel-Noordwest 23 3400 0 . 7 6 3409 0.1 

Stiphout 0 4194 0.1 12 4808 0 . 2 

8.1 3 1103 0 . 2 8 3106 0.3 

8 .2 989 0 . 0 21 4686 0.5 

Rijpelberg 3 ?092 0.2 29 7792 0 .4 

Dierdonk 0 253 0.0 0 ?55 0.0 

Totaal 1766 58702 3.0 2493 66355 3.7 

*: aantal onbekend 
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Tablol 11.4. 1: woningzoekenden naar inkomen voor totale blostand en mediterranen, eind 1985, 1986 en 1989. 

Totaal won i ngzoekendeb<os tand Medi terranen 

1985 1986 1989 1985 1986 1989 

Inkomen x x x abs . x x x abs . 

< 2.050 66 65 66 2375 63 67 72 250 

2.051 · 2.300 12 11 10 381 13 8 9 31 

2.301 · 2.850 13 14 15 526 22 23 17 60 

2.851 ·3 . 075 3 3 2 70 0 4 

> 3.075 6 6 7 236 1 2 

Totaal : 100%: 3450 3610 3581 250 310 347 

Bron: Evaluatierapport woonruimteverdeling 1989 

Tablol 111.4.2: vrijgekomen woningen naar soort woning en huurprijs, 1989 

Totaal Eengezinswoningen Meergezinswoningen 

abs. 
(=100X) <300 301 · 401 · >450 Tot. <300 301· 401· >450 Tot . 

400 450 400 450 

1854 224 116 42 661 1043 138 272 101 300 811 
(in ll:) 12.1 6.2 2. 2 35.7 56. 2 7.4 14.7 5.5 16.2 43.8 

87 



BIJLAGE 111: Complexen met verhuurbaarheidsproblemen 

• De Jagershoven (Bloem- en Paardenvelden; buurt 2.06) 
Het inmiddels gesloopte complex "de Jagershoven" (8 flats, 384 woningen) stond 
in de wijk Helmond-Noord. 30 tot 40% van de bewoners van dit complex had een 
andere dan de Nederlandse nationaliteit. Voor de buurt Bloemen- en Paarde
velden lag dat percentage op 6,8% (1986). De huur was rond de f.515,- . In 1986, 
nog voordat de sloopbeslissing gevallen was, stonden er 150 woningen langer en 
28 woningen korter dan 6 maanden leeg. De gemeente noemt een aantal 
oorzaken voor de leegstand (Helmond, 1982). 
Allereerst waren, vergeleken met de geboden kwaliteit, de woonlasten veel te 
hoog. Bovendien hadden deze woningen gemeenschappelijke verwarming waarvoor 
maandelijks f.l80,- betaald moet worden (1982) ongeacht of men veel of weinig 
stookte. 
Ten tweede was het beeld, dat onder andere bij de woningzoekenden bestond, er 
een van vernielingen, vervuiling, criminaliteit en slecht onderhoud. Bovendien 
hadden het hoge aandeel alleenstaanden (50% van de huishoudens, 1982) en het 
hoge aandeel buitenlanders (27, 7% van de bewoners, 1982) naar alle waarschijn
lijkheid van invloed op de beeldvorming door woningzoekenden. Feitelijk 
beperkten de problemen zich lange tijd tot drie van de acht complexen. 
Ten derde waren er in groeistad Helmond voor veel woningzoekenden voldoende 
alternatieven op de woningmarkt in de vorm van nieuwbouwwoningen . Ook 
waren er, bijvoorbeeld in Helmond-Oost, etagewoningen van hetzelfde type voor 
lagere woonlasten. 
Tenslotte kon als oorzaak gezien worden de hoge verhuisfrequentie in dit soort 
woningen, waardoor de opbouw van een sociale structuur minder goed mogelijk 
was. 
Sloopwerkzaamheden zijn per oktober 1988 gestart. De nieuwgebouwde eenge
zinswoningen worden in 1990 opgeleverd. 

• Complex 15/16 (Helmond-Oost: Bloemenbuurt) 
In Helmond-Oost staan in twee complexen 50 van de 140 woningen leeg (com
plex 15/16). De woningen zijn kort na de oorlog gebouwd. Er is een verhuurstop 
in afwachting van nieuwe plannen: sloop of renovatie. Redenen voor sloop zijn: 
renovatie levert een negatief exploitatie resultaat op, knelpunten in de woon
omgeving kunnen door vervangende nieuwbouw optimaal opgelost worden, daling 
van het sociale niveau en een verwachte daling van de vraag. 
Renoveren betekent relatief goedkope eengezinswoningen hoge urgentiegrenzen 
behouden, zodat het bij inplaatsing moeilijk is om te voorkomen dat er een te 
grote concentratie buitenlanders komt te wonen. Dus na eventuele renovatie is 
men voorstander van een selectief beleid, omdat reeds procentueel een redelijk 
aandeel buitenlanders in deze buurt woonachtig is. Inmiddels (1990) is besloten 
om de complexen te slopen, omdat renoveren niet rendabel blijkt. 
Op buurtniveau (buurt I 0.1 en 10.2) is het percentage Turken en Marokkanen 
3,8%, ofwel iets boven het Helmonds gemiddelde. 
Complex 15: 60 4-kamer eengezinswoningen; huur f.249,-; stookkosten f.l7 5,
Complex 16: 80 4-kamer eengezinswoningen; huur f.l85,-; stookkosten f.l75,-

• De Planetenflat (De Eeuwsels) 
Het complex 31 (de Planetenflats: 252 galerijwoningen) heeft te kampen met 
ernstige sociale en verhuurbaarheidsproblemen. Het betreft meergezinswoningen 
uit 1972 met 4 vertrekken en een kale huur van tussen de f.450,- en f.550,-. 
Gemeente signaleerde per I april 1988 een maatschappelijk niet-aanvaa rdbare 
leegstand (> 6 maanden) van 62 woningen. Daarnaast stonden er nog 16 
woningen korter dan 7 maanden leeg. (cijfers in 1986 respectievelijk 41 
woningen > 6 maanden; 16 woningen < 6 maanden). Momenteel ( 1989) staan er 
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: I 00 leeg. 20,0% van de bewoners van het complex 31 heeft een andere dan de 
I Nederlandse nationaliteit. 

De bewoners bezorgen elkaar veel overlast. Er is veel criminaliteit en vanda
lisme. Belangrijkste oorzaken zijn een ongunstige prijs-kwaliteitverhouding, het 
slechte imago, concurrerende woningen elders in de stad, migratie naar Brouw
huis/Rijpelberg en de vraaguitval (of liever het ontbreken van een vraag) voor 
meergezinswoningen in de Eeuwsels. Van degene die een meergezinswoning 
aspireert, wil slechts 3% in Helmond-Noord wonen. 
In de flats draait een huismeestersproject. Men heeft onderzoek laten doen naar 
de waardering van de woning en woonomgeving. De woningomgeving wordt hoog 
gewaardeerd. Ontevreden zijn de bewoners met de sociale verpaupering. De 
bouwtechnische kwaliteit is voor verbetering vatbaar, doch speelt geen hoofdrol 
in de verhuurbaarheidsproblematiek. De vervuiling wel. De leegstand is hoog, 
hoewel er genoeg buitenlandse huishoudens en moeilijk plaatsbaren op de lijst 
staan. In de loop der jaren is veel aan de flats verbeterd. Door middel van 
selectievere inplaatsing hoopt men het sociale vervalproces te keren. Het 
percentage mediterranen in flats is reeds zo hoog dat men verdere toewijzing 
aan deze groep wil vermijden. 
Tenslotte is de Hoop bezig een adviesbureau in te schakelen dat concrete 
maatregelen moet gaan uitwerken om de toekomst van het complex te verbete
ren. 

• Complex 32-34 (De Eeuwsels) 
Deze samengevoegde complexen bestaan uit 332 grote eengezinswoningen. 
Vanwege de slechte prijs-kwaliteitverhouding is hier structurele leegstand 
ontstaan (rond de 20%). Fasegewijs worden alle woningen ingrijpend verbeterd 
(gemiddelde investering f.35.00,- tot f.40.000,- per woning). 
Momenteel is het aandeel buitenlanders ongeveer I 0%. Selectieve re inplaatsing is 
noodzakelijk om de negatieve (sociale) spiraal te kunnen ombuigen naar een 
positieve. Een specifiek promotieplan is hiervoor in voorbereiding. 

• Complex 36 (De Eeuwsels) 
Het complex, 33 woningen gebouwd in 1974, is onlangs gesloopt. Op de oude 
funderingen zijn 33 nieuwe woningen neergezet. De huidige huurders bezorgen 
de beheerder geen problemen (resultaat van selectieve inplaatsing). Relatief veel 
van de nieuwe bewoners behoren tot de categorie één-oudergezinnen (vrouw met 
kinderen). 
De gemeente is voor de wijk de Eewsels bezig een wijkbeheerplan op te stellen. 
Daarvoor is de hulp van een adviesbureau ingeroepen. Momenteel is het plan 
nog in de ontwikkelingsfase. 

• HA T -complex 'de Veste' (Binnenstad) 
Woningbouwvereniging de Binderen heeft verhuurbaarheidsproblemen met het 
complex 'de Veste' gelegen in het centrum aan de Kasteeltraverse. Het gaat om 
een HAT -complex, bestaande uit 91 appartementen (61 zit-slaapkamers en 31 
eenheden met een aparte slaapkamer). De huren bedragen f.450,- (inclusief 
stookkosten) voor de zit-slaapkamers. Het HAT -type is niet gewild in Helmond. 
Er bestaat nagenoeg geen vraag naar. Helmond is geen studentenstad en één
persoonshuishoudens hebben genoeg alternatieven op de Helmondse woningmarkt. 
In het recente verleden heeft men een aantal bewoners uitgeplaatst die het 
sociale klimaat verstoorden. De leegstand is hoog, mede door de selectievere 
inplaatsing van de Binderen (men heeft liever huurderving dan een complex 
bewoond door elkaar niet verdragende groepen) en door de op stapel zijnde 
verbetering (men wacht op goedkeuring van het rijk). 
Op de 'uitgaansavonden' zorgt een bewakingsdienst ervoor dat er geen ongewen
ste personen het complex betreden (zoals drugsverslaafden) of beschadigen. 
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Het percentage buitenlanders is hoog. Van de ongeveer 65 verhuurde woningen 
worden er 26 verhuurd aan niet-Nederlanders. Voor de buitenlanders heeft dit 
complex de functie van een pension. Een aantal van hen wacht op gezins
hereniging. De ervaringen met de groep buitenlanders zijn positief, wel vraagt 
een aantal van hen (bijvoorbeeld een groep Vietnameze vluchtelingen) om 
maatschappelijke begeleiding. 
De Binderen heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend ter verbetering van het 
complex. Men wil het complex in twee compartimenten splitsen, en een aantal 
eenheden samenvoegen. Een mogelijk nieuwe doelgroep is 'ouderen'. 
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BIJLAGE IV: Lijst van geïnterviewden 

• Woningbouwvereniging 'Algemeen Belang' 
Hr. P. Geurts, hoofd Algemene- en Bewonerszaken 

• Woningbouwvereniging 'De Hinderen' 
Hr. C. Nuytens, directeur 

• Woningbouwvereniging 'De Hoop' 
Hr. W. Raaijmakers, hoofd Algemene Zaken 

• Woningbouwvereniging 'Volksbelang' 
Hr. L. van Stiphout, administrateur 

• Hr. L. Litjens, 
medewerker Stedelijke Werkgroep Woonruimtezaken 
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Op hUn pla8ts? ~~.,,J~I'l's'lml · tfa 
Allochtonen en m~ilijk verhuurbare wonmgcomprexerr 

De huisvesting van allochtonen geniet al geruime tijd de belang

stelling van beleidsmedewerkers, belangengroepen en politici. 
Achterstand en achterstelling dient bestreden te wo~den, zo luidt het 

devies. 
Deze studie naar de huisvestingssituatie van Turken, Marokkanen, 

Surinamers en Antillianen gedurende de jaren tachtig, werpt een 

nieuw ligt op dit onderwerp. In een zestal gemeenten, te weten Breda, 
Dordrecht, Helmond, Nijmegen, Rotterdam en Spijkenisse, is onder
zocht in hoeverre de huisvestingssituatie van deze groep allochtonen 

gewijzigd is. Wonen ze nu op de plaats van hun keuze, of zijn ze 
geplaatst? 

Verklaringen op wijkniveau zijn onderzocht in de verhouding 
tussen vraag en aanbod op de woningmarkt en in het proces van de 
woningdistributie. Op complexn iveau spelen de beheerstrategieën en 
het inplaatsingsbeleid van de verschillende sociale verhuurders een 
belangrijke rol, zeker wanneer het gaat om moeilijk verhuurbare 

complexen : 
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat vele allochtonen . . 

nog lang niet op hun plaats wonen en dat hun huisvestingssituatie 
nog onvermindert aandacht behQeft. Het rapport is dan ook vooral 

bedoelt voor diegenen die beleidsmatig betrokken zijn bij de 
huisvestingssituatie van allochtonen. 


