
Echt Onbezorgd Wonen? 

Schrijf dan in op:  
Huren in Holland Rijnland!
De hashtag #wooncrisis en #ikwileen-
huis zijn enorm actueel. Iedereen kent 
wel iemand die met spoed een woning 
nodig heeft door relatiebreuk, baan-
verlies of een andere vervelende situ-
atie. Als je in deze regio op zoek gaat 
naar een sociale huurwoning kom je 
terecht op de website hureninhollan-
drijnland.nl. ‘Welkom bij Huren in 
Holland Rijnland’. 

Met dit credo worden woningzoekenden 
gewezen op het beschikbare aanbod aan 
sociale huurwoningen. Een aanwijzing 
die volgens Viola Elstgeest en Semiha 
Camsi Avci van woningcorporatie Duna-
vie, nog een belangrijke stap mist, name-
lijk het tijdig inschrijven als woningzoe-
kende. 

Lange wachttijd voor een sociale huur-
woning 
“Het inschrijven op de website van hur-
eninhollandrijnland.nl is een stap die je 
maar beter kunt zetten zodra je 18 jaar 
bent”, benadrukken beiden, “je weet 
nooit of en wanneer je een huurwoning 
nodig hebt.” Met een langere inschrijftijd 
groeien je kansen op het snel verkrijgen 
van een passende woning.
“Ik maak regelmatig mee dat mensen zeg-
gen een inschrijving overbodig te vinden, 
omdat zij nu met hun gezin in een leuk 
huis wonen,” vertelt Viola. “Maar nie-

mand kan in de toekomst kijken. Semiha 
vertelt: “Net zo vaak tref ik iemand aan de 
balie die vertelt dat hij of zij onverwachts 
is gescheiden, het huis verkocht moest 
worden en er nu snel een passende wo-
ning nodig is. Dan is het belangrijk dat je 
al langer staat ingeschreven en daarmee 
je kans op een huurwoning groot is. De 
wachttijd is gemiddeld 6 tot 8 jaar. Dan 
kom je in aanmerking voor een etagewo-
ning. De wachttijd voor een eengezinswo-
ning is nog langer.

Semiha: “Iedere dag adverteren de corpo-
raties uit de regio hun beschikbare wo-
ningen op de website. De toewijzing vindt 
plaats op basis van de inschrijftijd. Viola 
vult aan: “Er wordt ook rekening gehou-
den met de regels van Passend Toewijzen. 
Dit zijn regels vanuit de overheid die er-
voor zorgen dat iemand met een hoger in-
komen een duurdere woning kan huren 
en iemand met een lager inkomen voor 
een goedkopere woning in aanmerking 
komt.”

Wij raden iedereen aan in te schrijven! 
“Het inschrijven is een gemakkelijke 
handeling die iedereen van 18 jaar en ou-
der kan doen. Het inschrijven gaat via de 
website www.hureninhollandrijnland.nl 
en het kost € 7,50 euro per jaar. Hiermee 
bouw je inschrijftijd op, op het moment 
van nood van groot belang. Hoe langer 
u staat ingeschreven hoe hoger u op de 
ranglijst staat. Dit geldt ook voor senio-
ren, die eventueel willen verhuizen naar 
een gelijkvloerse woning of een aanleun-
woning.”

Verjaardagscadeau 
“Of je nu huurt of in een koophuis woont, 
je nooit weet hoe je toekomst eruit ziet. Af-
hankelijk zijn van inwoning omdat je niet 
of te laat inschreef, of de woning missen 
die bij ouder worden beter past, is niet no-
dig als je tijdig inschrijft. 

Ik zeg weleens gekscherend dat “het beste 
cadeau dat ouders een kind kunnen geven 
als deze 18 jaar wordt, is een inschrijving 
bij hureninhollandrijnland.nl.”


