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Inleiding 

 

Het bestaande Verkoopbeleidsplan is vastgesteld in oktober 1999. Sindsdien zijn er veel 

veranderingen gaande op de woningmarkt. Ook Beter Wonen ontkomt er niet aan om haar 

beleidsplannen te heroverwegen. Een onderdeel hiervan is het verkoopbeleid.  

 

Woningvoorraad 

 

De woningvoorraad in de kern Ammerstol is als volgt te verdelen: 

- sociale huurwoningen 268   40% 

- particuliere huurwoningen   42     6% 

- koopwoningen  366   54% 

Totaal    676 100% 

 

De woningvoorraad van Beter Wonen is als volgt te verdelen: 

 

 EGW Senior Junior/Senior Totaal 

Goedkoop < € 344* 84 37 45 166 (62%) 

Betaalbaar  89  12 101 (38%) 

Duur          > € 492*   1 1 

Totaal 173 (65%) 37 (14%) 58 (22%) 268 
* per 1 juli 2007 

 

Beter Wonen bezit 40% van de woningvoorraad in de kern Ammerstol. Daarvan is 62% 

goedkoop. Bij mutatie wordt de huurprijs verhoogd tot de betaalbaarheidsgrens van € 344,- 

(1 juli 2007). Zo kunnen woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen van rond € 41.000 

ook in aanmerking komen voor een huurwoning. Deze regeling geldt totdat een evenwichtiger 

verhouding tussen goedkope en betaalbare huurwoningen is gerealiseerd (30/70%). 

 

Per saldo is 25% van de totale woningvoorraad in de kern Ammerstol dus goedkope huur. 

Daartegenover zit 54% van de voorraad in de koopsfeer. De meeste koopwoningen zijn 

onbetaalbaar voor mensen met een lager dan modaal inkomen (zie de tabel in de bijlage). 

 

Brutering 

Tot ongeveer tien jaar geleden liepen de woningcorporaties aan de hand van de minister van 

VROM. Deze bepaalde waar wat gebouwd mocht worden, regelde leningen en zorgde voor 

financiële bijdragen om aanvangshuren betaalbaar te houden. Na de brutering, waarbij 

openstaande leningen werden afgelost en nog te ontvangen subsidies werden uitbetaald, was 

dit voorbij. De corporaties waren zelfstandig geworden.  

 

Herstructurering / betaalbare nieuwbouw 

Na de brutering is het bouwen van betaalbare huurwoningen niet meer mogelijk zonder 

onrendabele investering. Beter Wonen is verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de kern 

Ammerstol.  
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Zonder herstructurering en nieuwbouw komt deze ernstig in gevaar. Beter Wonen gaat voor 

een vitaal Ammerstol en is bereid hiervoor onrendabel te investeren. Zij denkt hierbij aan: 

- Participeren in het nieuwbouwproject De Kromme Draai met eenderde van het aantal 

te bouwen woningen als huurwoningen met betaalbare aanvangshuren en goedkope 

koopwoningen; 

- Project Achterweg/W. van Lutterveldstraat: terugkeer van een supermarkt in het dorp 

in de vorm van een Buurtsuper Speciaal, een nieuwe snackbar en hierboven 

levensloopbestendige appartementen. 

- Sloop van de verouderde seniorenwoningen aan ’t Molenweer 5 t/m 13 en hiervoor in 

de plaats het dubbele aantal levensloopbestendige appartementen.  

- Dit geldt ook voor de verouderde seniorenwoningen aan de Europalaan 1 t/m 29. 

 

Het realiseren van deze plannen kan niet zonder forse onrendabele investeringen.  

 

Aankoop Groene Kruisgebouw 

Om ervoor te zorgen dat zorg in de vorm van spreekuur huisartsen, fysiotherapie, pedicure, in 

Ammerstol behouden blijft, heeft Beter Wonen het Groene Kruisgebouw aangekocht. Zij 

probeert in dit gebouw een aantal verdwenen voorzieningen terug te brengen, zoals 

zuigelingen/peuterbureau, jeugdzorg. Deze onrendabele aankoop drukt blijvend op de 

begroting. 

 

Verkoop van bestaande huurwoningen 

Om de nodige investeringen te kunnen (blijven) doen heeft het bestuur, in vergadering bijeen  

d.d. 11 september 2007, met goedkeuring van de raad van toezicht, besloten over te gaan tot 

verkoop van 26 aangewezen huurwoningen, en wel: 

complex 11: Zalmstraat 2 t/m 14 en Snackertstraat 2 t/m 12 

complex 12: Elftstraat 1 t/m 13 en Visserijstraat 1 t/m 11 

 

Deze 26 woningen zijn allen gebouwd in de jaren zestig. In deze periode werd meer gelet op 

kwantiteit dan op kwaliteit. De woningen zijn weliswaar goed onderhouden, maar het bestuur 

verwacht in de toekomst kosten groot onderhoud. Bovendien is dit type woningen 

oververtegenwoordigd in het woningbezit.  

 

De eerste vrije woning is de woning Zalmstraat 12. Deze wordt verkocht voor de vaste prijs 

van  € 160.000 k.k. aan ingezetenen van Bergambacht, met voorrang aan starters en personen 

die een sociale huurwoning achterlaten.  

 

De huurders van de woningen in deze beide complexen worden in de gelegenheid gesteld de 

eigen huurwoning te kopen met korting, omdat de woning zich in verhuurde staat bevindt.  

 

Elke vrijkomende woning in deze beide complexen wordt verkocht. De woningen worden 

vooraf getaxeerd door een beëdigd makelaar. De verkoopprijzen liggen allemaal in het 

goedkope segment, dus < € 181.512 (30 mei 2006). Voor deze woningen is een 

huisvestingsvergunning van de gemeente Bergambacht vereist. Zij worden ook allemaal 

gelabeld met voorrang voor starters en doorstromers uit de gemeente Bergambacht. 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 16 oktober 2007 
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Bijlage 1 

 

De gemiddelde verkoopprijzen in Ammerstol in de periode 2004-2007 zijn in onderstaande 

tabel weergegeven. 

 
kwartaal Aantal transacties Gemiddelde koopsom    

2e 2004 5 € 264.800     

3e 2004 6 € 223.000     

4e 2004 4 € 181.125     

1e 2005 2 € 183.750     

2e 2005 4 € 197.250     

3e 2005 3 € 253.999     

4e 2005 7 € 257.142     

1e 2006 1 € 198.499     

2e 2006 2 € 151.250     

3e 2006 3 € 327.999     

4e 2006 3 € 240.333     

1e 2007 8 € 293.874     
 

 
 

     
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


