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Tijdelijke huizen in Amersfoort zijn 
'niet ideaal, wel onmisbaar' 
Hadden ze maar niet nodig geweest, de naar schatting 200 tijdelijke huizen op het 
Smeeing-terrein aan de Amsterdamseweg, en de 79 tot appartement omgebouwde 
kamers in verzorgingshuis De Liendert aan de Zwaluwenstraat. Maar dat zijn ze wel, en 
dus moeten ze maar snel gebouwd worden. 

Artwin Kreekel 12-02-20, 14:02 

Dat is in het kort de mening van de politieke partijen, die zich gisteravond in het stadhuis 
voor het eerst uitspraken over de eerste tijdelijke woonprojecten in Amersfoort. Van links 
tot rechts zien de partijen liever permanente huizen, en dan ook nog netjes verdeeld over 
alle sectoren waarin de tekorten enorm zijn (sociaal, vrije huur en vrije koop). 

Soms moet je tevreden zijn met een oplossing, die in 
ieder geval tijdelijk wat lucht geeft 
Rutger Dijksterhuis 
,,Maar helaas: je kunt niet overal zomaar snel goede huizen neerzetten", aldus 
ChristenUnie-raadslid Rutger Dijksterhuis. ,,En dus moet je soms tevreden zijn met een 
oplossing, die in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft." Tijdelijk is in dit geval maximaal tien 
jaar, omdat landelijke regels langer niet toelaten. 

Toch zien verschillende partijen nog wel wat haken en ogen aan het nieuwe concept. De SP 
maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de rechten van huurders: zij kunnen, als er een 
permanente invulling voor het terrein gevonden wordt, immers 'ieder moment' op straat 
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gezet worden, aldus raadslid Marc Smits. Dat wethouder Menno Tigelaar (ChristenUnie, 
Wonen) beloofde dat huurders in ieder geval hun inschrijfduur op Woningnet behouden, 
verzachte zijn houding. 

Langs Eem en Spoor 
Andere partijen, met de VVD voorop, vrezen dat de bouw van tijdelijke huizen een 
permanente invulling ingewikkeld maakt. Het Smeeingterrein valt onder de Kop van Isselt, 
waar na de verplaatsing van de Rova op de bouw van zo'n 600 woningen wordt gerekend. 
Kop van Isselt maakt op zich weer deel uit van het megaproject Langs Eem en Spoor, waar 
3000 woningen voorzien zijn. 

Volgens wethouder Tigelaar wordt 'te allen tijde' rekening gehouden met het grotere 
geheel, en overigens ook met de natuur in het gebied. ,,Dit zijn allemaal geen ideale 
oplossingen, maar helaas wel een onmisbare", aldus de bestuurder. 

 


