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Bestuurder roept alle corporaties op woonruimte beschikbaar te 
stellen 
 
Corporatie ZOwonen klaar voor opvang 
Oekraïense gezinnen in langdurig leegstaande 
woningen 

 
De Limburgse woningcorporatie ZOwonen staat in de startblokken om woonruimte in 
te richten als opvang voor Oekraïense gezinnen die de oorlog in hun thuisland 
ontvluchten. Het betreft langdurig leegstaande woningen die over een aantal jaren 
gesloopt gaan worden. Bestuurder Janine Godderij roept andere corporaties in het 
hele land op het voorbeeld te volgen. 

 
Bestuurder Janine Godderij van ZOwonen benadrukt dat de woonruimte niet onttrokken 
wordt aan het reguliere woningaanbod: “Deze woningen worden binnen enkele jaren 
gesloopt en bieden geen vooruitzicht op permanente huisvesting. Het betreft echter wel 
woonruimte die prima geschikt is om voor langere tijd een gezin onderdak te bieden dat huis 
en haard achter heeft moeten laten en gewoon rust nodig heeft. De vluchtelingen melden 
zich allereerst bij de Veiligheidsregio voor wat betreft noodopvang en vervolgens staan wij 
klaar indien er gezinnen worden doorverwezen. Wij zorgen er samen met de lokale 
gemeenschap voor dat de woningen ingericht worden en dat we de vluchtelingen zo goed 
mogelijk begeleiden. We kunnen er samen voor zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen en 
dat de gezinnen hier zorgeloos kunnen verblijven.” 

 
Oproep aan andere corporaties 
“Ons aanbod betreft momenteel 36 woningen”, vervolgt Godderij. “Ik schat dat we in heel 
Nederland 8 à 9.000 geschikte woningen moeten vinden voor huisvesting van Oekraïense 
gezinnen voor de korte tot middellange termijn. Woningen die dus niet meer voor 
permanente huisvesting bedoeld zijn. Met meer dan 300 corporaties in het hele land 
betekent dat dus een gemiddelde van hooguit 30 woningen per corporatie. Veel van mijn 
collega’s hebben panden van groot tot klein die op de nominatie voor sloop staan, maar nu 
nog prima tijdelijk kunnen worden gebruikt. En die geschikt zijn om een gezin te huisvesten 
in plaats van op vier of vijf veldbedden in een sporthal. Als elke corporatie ons voorbeeld 
volgt en hierover proactief met de gemeente en Veiligheidsregio in overleg treedt, dan ben ik 
ervan overtuigd dat we heel snel op weg raken richting die benodigde aantallen. Waar een 
wil is, is een weg.” 



 
Wagenaarflat 
ZOwonen bood soortgelijke woningen eerder ook aan voor de opvang van vluchtelingen uit 
Syrië en Afghanistan en voor provinciegenoten wiens woning afgelopen zomer 
onbewoonbaar werd door het hoogwater. De corporatie is actief in de Westelijke Mijnstreek 
en stelt voor de Oekraïense gezinnen primair woningen beschikbaar in de Wagenaarflat in 
Geleen-Zuid. Het plan is om deze flat uit 1969 met 12 verdiepingen en circa 150 woningen 
uiterlijk in 2027 te slopen ten behoeve van nieuwbouw. De huidige bewoners worden al 
geruime tijd begeleid naar andere woonruimte en de vrijgekomen woningen zouden niet 
meer permanent bewoond blijven tot de sloop begint. Als partner van de gemeente Sittard-
Geleen en van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid biedt ZOwonen minimaal 36 woningen aan 
die in principe al aan het reguliere woningaanbod waren onttrokken.  

MEER INFORMATIE 
Als vertegenwoordiger van de media bent u van harte welkom in de Wagenaarflat in Geleen-
Zuid. Voor inhoudelijke vragen, verzoeken voor interviews met bestuurders van ZOwonen of 
een reportage ter plekke kunt u contact opnemen met Mayke Timmermans van ZOwonen via 
m.timmermans@zowonen.com of 06-201 249 69.  
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