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DiEM25 Rentvolution! Kom in opstand tegen de 
woningcrisis! 
 
Zaterdag 27 maart organiseert DiEM25 ZuidHolland een manifestatie tegen de 
urgente woningcrisis. Van 14:00 tot 16:30 wordt op de Hofplaats in Den Haag 
gedemonstreerd voor fatsoenlijke, betaalbare en duurzame woningen voor 
iedere burger. 
 
DiEM25 ZuidHolland heeft zich hiervoor aangesloten bij het Europese collectief 
European Action Coalition, een overkoepelende organisatie die verschillende 
burgerbewegingen bij elkaar brengt om samen te strijden voor een beter Europees 
woonbeleid. In heel Europa wordt actiegevoerd tegen de woningcrisis. Onder de 
naam Rentvolution! voert DiEM25 ZuidHolland zaterdag in Den Haag actie.  
 
In Nederland is het aantal mensen dat gedwongen op straat leeft de afgelopen 10 
jaar ruim verdubbeld. De teller staat inmiddels op ruim 40.000 daklozen. 
Vanzelfsprekend kon de pandemie dit getal niet anders dan stevig laten groeien. 
Degenen die wel een woning vonden, hebben een hun huren dusdanig zien stijgen 
dat zij nu maandelijks bijna de helft van hun loon moeten inleveren. Met name 
twintigers blijven daarom steeds langer thuis wonen. Tussen 2010 en 2020 groeide 
deze groep met 30%. Ruim een derde van Europese jongeren van 25 tot 34 jaar kan 
geen betaalbare woning vinden.  
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Vóór de COVID-19 pandemie leefde 11,3% van de EU-populatie in precaire 
woningsituaties: 50 miljoen huishoudens hebben geen fatsoenlijke toegang tot 
gas, water en licht. Het aantal geregistreerde daklozen staat op ruim 700.000, 
terwijl het in Europa stikt van de leegstaande panden. De pandemie heeft en zal 
ons voorlopig nog blijven confronteren met ongekende uitdagingen. Tegelijkertijd 
zien wij ook dat de gemaakte keuzes telkens weer laten zien waar de werkelijke 
macht zich concentreert: bij bedrijven en hun aandeelhouders, in plaats van bij de 
burgers en haar volksvertegenwoordigers.  
 
DiEM25 ZuidHolland agendeert samen met een Europese coalitie van 
burgerbewegingen deze schrijnende woningcrisis én laten het niet bij een 
eenmalige actie. We kiezen voor een lange termijn aanpak en zoeken naar 
duurzame oplossingen zoals het reanimeren van het publieke debat.  
 
Onze Rentvolution! demonstratie op zaterdagmiddag 27 maart staat in het teken 
van werkelijk met elkaar in gesprek gaan. We sporen mensen aan om meer tijd vrij 
te maken voor deze nijpende kwesties en laten hun zien dat politiek niet zo 
ingewikkeld is als het lijkt. Oplossingen zijn er immers genoeg, alleen druisen deze 
in tegen de belangen van onze, voornamelijk welgestelde, machthebbers. 
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Voor meer informatie: 
 
Zuidholland1dsc@nl.diem25.org 
 
 
DiEM25 
 
 

DiEM25 is een pan-Europese beweging van democraten, verenigd in 
de overtuiging dat de Europese Unie alleen zal overleven als ze 
radicaal verandert. 


