
OVER VOLKSHUISVESTING ARNHEM 
 
Volkshuisvesting nu 
 
Arnhem telt 65.000 woningen. Zeventig procent daarvan is een huurwoning. Met ruim 
12.000 woningen zijn wij de grootste woningcorporatie in de stad. 
 
Voor onze huurders, onze andere relaties en voor de Arnhemse samenleving willen wij graag 
een goede en betrouwbare partner zijn. Dat doen wij door: 

- een verscheidenheid te bieden aan woningen van goede kwaliteit, 
- onze huurders keuzevrijheid te geven waar dat maar mogelijk is, 
- een open en toegankelijke organisatie te zijn die helder communiceert, 
- ons extra in te spannen voor Arnhemmers met een krappe beurs of fysieke 

beperkingen, 
- samen met bewoners de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, 
- ons actief op te stellen in de contacten met bewoners, organisaties en overheden,  
- open te staan voor wat er speelt in de Arnhemse samenleving. 

 
Wij werken graag samen 
 
Bewonerscommissie 
Volkshuisvesting werkt in verschillende Arnhemse wijken samen met bewonerscommissies.  
Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders in een wijk of buurt en komt op voor 
hun belangen.  
In de commissies zitten onze huurders en andere belanghebbenden. Volkshuisvesting 
beschouwt de bewonerscommissie als de overlegpartner van de wijk of de buurt. De 
commissie kan in het overleg invloed uitoefenen op wat Volkshuisvesting in de betreffende 
wijk voor de bewoners kan betekenen. De commissie houdt de wijkbewoners die zij 
vertegenwoordigt op de hoogte van het overleg met Volkshuisvesting. In een overeenkomst 
is officieel vastgelegd wat de mogelijkheden en de doelstelling van de bewonerscommissie 
van Volkshuisvesting zijn. Onderwerpen die in een bewonerscommissie aan de orde komen 
zijn bijvoorbeeld: grote projecten voor onderhoud en woningverbetering, de huurprijs, het 
sociaal plan bij sloop en de leefbaarheid van de woonomgeving. 
 
Projectcommissie 
Speciaal voor grote onderhoudsprojecten of renovatieprojecten kan Volkshuisvesting een 
projectcommissie van bewoners in het leven roepen. Dat komt ook voor in wijken of buurten 
waar (nog) geen bewonerscommissie actief is. Ook in de projectcommissie zijn de bewoners 
vertegenwoordigd. Net als de bewonerscommissie heeft de projectcommissie een officiële 
status die is vastgelegd in een overeenkomst. De projectcommissie wordt na afloop van het 
project weer ontbonden. 
 
Verder zitten wij in verschillende platforms en overlegorganen waar wij menen een zinvolle 
bijdrage te kunnen leveren. Wij spreken daarin met bewoners en functionarissen over allerlei 
zaken als veiligheid, onderhoud, verkeer, afvalinzameling, speelvoorzieningen en 
wijkplannen. 
Vanuit onze kerntaken ‘volkshuisvesting en leefbaarheid’ onderhouden wij uiteenlopende 
formele en informele contacten in de stad en in de regio. Maar ook op andere 
maatschappelijke terreinen zijn wij actief, bij voorkeur samen met anderen. 
 



Voor iedereen een geschikte woning 
Volkshuisvesting Arnhem is een stichting. Dat betekent dat winstmaken niet ons eerste doel 
is. Bij ons staat voorop de huisvesting van iedereen die in Arnhem wil wonen. In het 
bijzonder Arnhemmers die niet gemakkelijk op de woningmarkt terecht kunnen. Bijvoorbeeld 
vanwege een krappe beurs, door een handicap of vanwege een sociale indicatie. Wij helpen 
zo goed mogelijk bij het vinden van een geschikte woning. 
 
Wonen en zorg 
Volkshuisvesting maakt zich sterk voor de huisvesting van bewoners in speciale 
woonwormen. Zo helpen wij mee aan tijdelijke opvang van daklozen en mensen in een 
crisissituatie. Wij zorgen voor onderdak van mensen in een traject voor begeleid of 
beschermd wonen en voor de opvang van mensen met een lichamelijke of geestelijke 
handicap. Dit doen wij in samenwerking met de betreffende zorginstellingen in de stad en in 
de regio. De speciale woonvormen proberen wij zoveel mogelijk te integreren in de 
samenleving. Ten slotte helpen wij mee bij het tot stand komen van woonzorgzones voor 
ouderen en minder validen in de stad. 
 
Leefbaarheid 
Een prettige woonomgeving verhoogt de kwaliteit van het wonen. Daarom stimuleren wij 
een leefklimaat waarin mensen plezierig kunnen wonen. Wij maken ons sterk voor een 
schone, nette en veilige woonomgeving. Dat doen wij onder meer door het mede opzetten 
van opruim- en schoonmaakploegen in de wijk, door het aanbrengen van inbraakwerend 
hang- en sluitwerk, door achterpaden afsluitbaar te maken en te verlichten en door buurt- 
en huismeesters te laten toezien op naleving van afspraken met bewoners. 
 
Daarnaast leveren wij een bijdrage aan een mooier Arnhem. Wij knappen panden op die 
beeldbepalend zijn, wij helpen monumenten veilig stellen en zorgen dat onze nieuwbouw 
van een hoogwaardige architectuur is. Dat doen wij omdat wij ons zeer Arnhems voelen en 
omdat we vinden dat bewoners trots moeten kunnen zijn op hun stad. 
 
Huren en kopen 
Arnhem is een aantrekkelijke woonstad, mede door de variatie aan woningen en wijken. 
Volkshuisvesting zorgt er mede voor dat er voldoende goede en betaalbare huurwoningen 
beschikbaar zijn. Daarvoor onderhouden en renoveren wij bestaande huurwoningen en 
bouwen wij ook nieuwe.  
Het bezit van een eigen woning vinden wij belangrijk. Daarom bieden wij in een aantal 
wijken huurders hun eigen woning te koop aan. Ook bouwen wij nieuwe woningen direct 
voor de verkoop. 
 
Een aantal van onze woningen is een ‘Keuzewoning’. Dat betekent dat u zelf bepaalt of u 
deze woning wilt huren of kopen. Eerst huren en na verloop van tijd kopen kan ook. Om de 
drempel tot kopen te verlagen, kunnen wij u in bepaalde gevallen een bijdrage in de 
koopsom verstrekken.  
 
Vrijheid om te verbeteren 
Bij Volkshuisvesting is er veel mogelijk als huurders hun woning naar eigen wens willen 
vormgeven en uitrusten. Daarom vinden wij het geen probleem als u wat aan uw woning wilt 
verbeteren. Als huurder heeft u de vrijheid om bijvoorbeeld andere tegels aan te brengen in 
het toilet, centrale verwarming aan te leggen of een dakkapel te bouwen. Voor ingrijpende 
en bouwkundige veranderingen is onze toestemming nodig, omdat het werk natuurlijk op 
een veilige en verantwoorde manier moeten gebeuren. Gaat u verhuizen, dan hoeft u de 
veranderingen niet in de oude staat terug te brengen.  



Nieuwsbrieven 
Er verschijnen nieuwsbrieven om bewoners van wijken, buurten en complexen op de hoogte 
te houden van grote werkzaamheden voor onderhoud of renovatie. Daarnaast is veel 
informatie te vinden op onze internetsite. 
 
Optimale dienstverlening 
Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om te weten hoe het met de 
kwaliteit van onze service zit, gebruiken we verschillende manieren. 
 
Bewonersenquête 
Een middel waarmee we de klanttevredenheid van onze huurders meten, is de USP 
bewonersscan. Elke twee jaar laten we een marketingbureau een steekproef uitvoeren onder 
onze huurders. Daarbij vragen we naar hun tevredenheid over allerlei zaken rond onze 
dienstverlening, de kwaliteit van de woning zelf en de woonomgeving. 
 
Verbeteringen aan woningen voeren we meestal uit als deze na een verhuizing leeg staat.  
 
Diverse manieren 
Wij verzinnen voortdurend nieuwe manieren om in overleg met onze huurders in buurten en 
wijken informatie te krijgen over wat zij belangrijk en gewenst vinden. Daar stemmen wij 
ons beleid op af. 
 
Woningschouw 
Regelmatig houden we een woningschouw om de behoefte aan onderhoud van onze 
woningen te bekijken. Dat kan per wijk, per buurt of per wooncomplex. Zo krijgen we een 
duidelijk beeld wat er moet gebeuren en hoe we dit in onze planning kunnen opnemen.  
 
Onze historie 
 

• Op 27 maart 1908 wordt in Arnhem de ‘Vereeniging Volkshuisvesting’ opgericht. Het 
is een tijd van almaar groeiende stadsbevolking. De woonomstandigheden van de 
gewone man zijn ronduit slecht. Er is grote behoefte aan eenvoudige, goede maar 
goedkope woningen. Volkshuisvesting pakt de Arnhemse woningnood aan met 
goedkope leningen van de overheid. Dat is mogelijk door de Woningwet van 1901. 
Deze bepaalt dat rijksgeld geleend kan worden door instellingen die voldoen aan 
hoge eisen en uitsluitend actief zijn met bouwen van arbeiderswoningen. 

   
• Volkshuisvesting zet meteen in op kwaliteit. De Musschenberg is in 1910 het eerste 

complex van voor die tijd zeer goede woningen. De Rotterdamse architecten De Roos 
en Overeijender  ontwerpen het complete wijkje van 115 ‘heele huisjes, gerieflijk, in 
goede staat van onderhoud en met matige huurprijzen’. De huur varieert van 
drieënhalve tot vijfenhalve oude guldens en wordt per week aan de deur opgehaald. 

 
• Vanwege de enorme woningnood houdt Volkshuisvesting de vaart erin. De 

Rotterdamse architecten ontwerpen nog meer sterke staaltjes sociale woningbouw 
voor Volkshuisvesting. In 1911 start de bouw van 217 woningen in de Van 
Verschuerwijk. In 1918 komen er 154 woningen aan de Agnietenstraat en Onder de 
Linden. Twee jaar later begint de bouw van de compleet nieuwe buitenstadse wijk 
Geitenkamp, waarvan Volkshuisvesting 450 eengezinswoningen rond de Zaslaan voor 
haar rekening neemt. In 1930 komt Klarendal in beeld: op de plek van een wirwar 
van kleine perceeltjes en straatjes verrijzen 158 nieuwe woningen aan de 



Kapelstraat, Agnietenstraat en Klarendalseweg. Een jaar later worden, na afbraak van 
vele armzalige huisjes, nog 94 nieuwe woningen gebouwd aan de St. Janskerkstraat. 

 
• Intussen is Volkshuisvesting in 1925 opgegaan in de Centrale Woningstichting (CWS) 

van de gemeente Arnhem. Het beheer van haar woningen is daar ondergebracht. De 
CWS bevordert de samenwerking van de diverse partijen rond de broodnodige sociale 
woningbouw in de stad. De ‘Vereeniging Volkshuisvesting’ houdt echter ook eigen 
woningen, zoals de laagbouwwoningen in het Arnhemse Broek. 

 
• In 1930 maakt Arnhem een bescheiden begin met bouwen in de Malburgse polder. 

Het plan is er een kleine tuinstad te ontwikkelen. Volkshuisvesting bouwt tot de 
Tweede Wereldoorlog zo’n 360 woningen. De Arnhemmers komen maar aarzelend de 
brug over, ondanks vestigingspremies in de vorm van gratis stoffering, een 
wasmachine of enkele weken gratis huur. 

 
• De oorlogsjaren 1940-1945 zorgen voor veel schade aan onze huurwoningen, met 

name in Rijnwijk, ’t Broek, Plattenburg en Malburgen. Na de oorlog kent Arnhem 
weer een grote woningnood. Veel gezinnen wonen in noodwoningen of bij familie in. 
De bestemmingsplannen voor Malburgen en ’t Broek worden zo aangepast dat er ook 
flatwoningen gebouwd kunnen worden. De toenmalige burgemeester Matser krijgt in 
1947 toestemming van het Rijk voor een project van 922 woningen in Malburgen-
Oost. Het is in die tijd de grootste bouwopdracht in Nederland. Honderden vaklieden 
uit de regio en uit het hele land leveren een enorme prestatie: al twee jaar na ‘de 
eerste steen’ wordt het totale project opgeleverd. 

 
• Tot eind jaren vijftig houdt Volkshuisvesting kantoor (met werkplaats) in de Van 

Verschuerwijk. Daar groeien we uit onze jas en verhuizen naar drie naast elkaar 
gelegen panden aan de Eusebiusbuitensingel. De organisatie wordt geleidelijk 
aangepast aan de tijd en geprofessionaliseerd. De werkplaats komt aan de 
Bethaniënstraat in Presikhaaf. 

 
• Zolang de naoorlogse woningnood en de bevolkingsgroei aanhoudt, stampt Arnhem 

de nieuwe wijken letterlijk uit de grond: Presikhaaf, Elderveld, De Laar, Vredenburg, 
Kronenburg en Rijkerswoerd. Met name in het zuidelijk stadsdeel bouwt 
Volkshuisvesting volop mee.  

 
• In 1989 komt de CWS los van de gemeente en privatiseert. Twee jaar later volgt een 

fusie met de Vereniging Volkshuisvesting onder de naam Stichting Volkshuisvesting 
Arnhem. 

 
• Vanaf de jaren tachtig voeren we diverse grootschalige projecten voor onderhoud uit 

in bestaande wijken als Klarendal en Malburgen. Dat gaat samen met grote aandacht 
voor de ‘sociale bouwstenen’. De grootschalige herstructurering van Malburgen trekt 
zelfs landelijk de aandacht, vanwege de doordachte aanpak en de samenwerking met 
de bewoners en de gemeente Arnhem.  
 

• Intussen zijn verschillende nieuwbouwprojecten opgeleverd in de Schuytgraaf en is 
gestart met de ontwikkeling van Centrum Oost. Woningen en ateliers vervangen de 
komende jaren de huidige bedrijven en bedrijfsbebouwing. 

 
• Sinds februari 2006 zit Volkshuisvesting in het kantoor aan de Kadestraat 1, een ‘zeer 

Arnhemse’ locatie aan de voet van de John Frostbrug over de Rijn. 


