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We leven in een bijzondere tijd. Wij hopen dat u en uw
familie in goede gezondheid verkeren en dat u zo min
mogelijk last heeft van de Corona.
Het is al even geleden dat u iets hoorde van Eigen
Bouw, PHI/ Hegeman en Woonbedrijf ieder1 maar we
zijn u zeker niet vergeten! In deze folder geven we
antwoorden op diverse vragen en leest u de laatste
stand van zaken.

Uw contactpersonen
Koen Stevelink

Anne Dorien van der Waarde

Eigen Bouw

Woonbedrijf ieder1
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Heeft u nog vragen over

De plannen voor de 36 woningen aan

deze brief?

de Prinses Irenestraat en Prinses

Neemt u dan contact met Anne Dorien

Margrietstraat zijn nog steeds niet

van der Waarde via telefoonnummer

definitief. Wel is duidelijk dat PHI

088 – 111 0 350 of per e-mail op

Hegeman 24 woningen wil overnemen en

wijkteamks@ieder1.nl of met Koen

Woonbedrijf ieder1 12 woningen.

Stevelink via telefoonnummer

Alle 36 woningen zijn verouderd. Wat

0570 – 61 45 40 of per e-mail op

er ook gebeurt, er zijn ingrijpende

info@eigenbouw.nl.

werkzaamheden nodig om de woningen
weer toekomst gereed te maken. De

Koen Stevelink

planning voor de werkzaamheden is nog

Eigen Bouw

niet bekend. Naar verwachting komt
daar voor het einde van het jaar meer

Anne Dorien van der Waarde

duidelijkheid over.”

Woonbedrijf ieder1
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Zijn de plannen bekend?

Wel of niet verhuizen?
Vier buren hebben inmiddels de keuze
gemaakt om te verhuizen. De keuze
wanneer u wilt verhuizen is aan u. Zoals
u weet krijgen alle huurders van de
36 woningen de mogelijkheid om met
voorrang te verhuizen.

U heeft vast nog meer vragen

u vragen die zijn gesteld en geven wij de

Corona

antwoorden die wij al kunnen geven. Deze

Het liefst gaan wij in dit soort

lijst vindt u binnenkort ook op de

situaties even persoonlijk bij u

website van het Oranjekwartier:

langs. Maar helaas brengt het

www.oranjekwartierdeventer.nl.

coronavirus beperkingen met

een aantal antwoorden. In deze folder leest

zich mee waardoor ook wij ons
moeten aanpassen. Daardoor
kunnen wij geen huisbezoeken
inplannen.
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Gelukkig hebben wij inmiddels ook
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Hoe werkt het
zoeken naar een
andere woning?
Inschrijving als woningzoekende
Wij hebben ervoor gezorgd
dat alle huurders van de 36 woningen
bij Woonkeus Stedendriehoek staan
ingeschreven als woningzoekende. Deze
inschrijving kost u niets. Stond u al
ingeschreven? Dan krijgt u na het tekenen
van een huurovereenkomst gratis een
nieuwe inschrijving met de inschrijfdatum
van uw huidige inschrijving.

Stond u al ingeschreven bij
Woonkeus Stedendriehoek?
Dan koppelen wij uw urgentie aan uw
bestaande inschrijving. Voordeel hiervan
is dat u reageert op woningen met zowel
Informatieboekje

uw urgentie en uw opgebouwde wachttijd.
Hiermee heeft u voordeel ten opzichte van
woningzoekenden met een urgentie die
korter ingeschreven staan.

Herstructureringsurgentie
activeren bij Woonkeus
Stedendriehoek
Tot nu toe hebben 15 huurders
aangegeven gebruik te willen maken
van de herstructureringsurgentie.
Vanaf mei 2020 konden zij al reageren
op het woningaanbod van Woonkeus
Stedendriehoek. Vanaf 22 juni
2020 is voor alle 36 woningen een
herstructureringsurgentie geactiveerd
waardoor iedereen hiermee kan gaan
reageren op het woningaanbod op
Woonkeus Stedendriehoek.

woningen van Eigen Bouw
De woningen aan de Koningin Julianastraat 65 en
67 worden komende week te huur aangeboden op
de website van Eigen Bouw. Eventuele toekomstige
woningen worden daar ook aangeboden. Heeft u
interesse? Reageer dan op de woningen via de website
van Eigen Bouw. Tip: stel een zoekprofiel in via de
website, dan wordt u per e-mail op de hoogte gehouden
van het woningaanbod.

Geldigheid van de urgenties
De urgentie is minimaal één jaar geldig. Verlenging van
deze periode is mogelijk als daar aanleiding voor is.
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Reageren op leegstaande

Hulp
Op www.woonkeusstedendriehoek.nl kunt u een
zoekprofiel instellen zodat u per e-mail op de hoogte
wordt gehouden van de woningen die u interessant
vindt. Dit werkt als volgt: u logt in op de site waarna u
het blokje “zoekprofiel en tip berichten” aanklikt. U kunt
dan de gemeente van uw voorkeur en het woningtype
van uw voorkeur aangeven. Heeft u hulp nodig? Neem
dan contact op met Anne Dorien van der Waarde van
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Woonbedrijf ieder1. Zij helpt u graag verder.
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Een woning huren bij een woningcorporatie
(bijvoorbeeld Woonbedrijf ieder1 of Rentree):
wat moet u weten?
Elke woningcorporatie moet bij het toewijzen van woningen van de
overheid rekening houden met het verzamelinkomen. Uw inkomen moet
passen bij een woning. Woonbedrijf ieder1 en Rentree zijn de corporaties
in Deventer die zijn aangesloten bij Woonkeus Stedendriehoek.
Woonkeus hanteert een tabel waarin staat wat u mag of moet verdienen
als u voor een specifieke huurwoning in aanmerking wilt komen.
Naast het inkomen wordt er ook gekeken naar de gezinsgrootte. Veel
mensen met een wat lager inkomen kunnen in aanmerking komen voor
huurtoeslag. Hiervoor kunt u een proefberekening maken op de website
van de belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Passend toewijzen
Uw huishoudgrootte

Netto huurprijs per maand (prijspeil 2020)
Uw verzamelinkomen

t/m € 23.225*
€ 23.226* t/m € 39.055
€ 39.056 t/m € 43.574
*vanaf de AOW-leeftijd € 23.175

vanaf € 43.575

t/m € 31.550*
€ 31.551* t/m € 39.055
€ 39.056 t/m € 43.574
*vanaf de AOW-leeftijd € 31.475

vanaf € 43.575

t/m € 31.550*

+
*vanaf de AOW-leeftijd € 31.475

€ 31.551* t/m € 39.055
€ 39.056 t/m € 43.574
vanaf € 43.575

t/m
€ 619,01

€ 619,02 € 663,40

€ 663,41 € 737,14

vanaf
€ 737,15
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wat moet u weten?
Eigen Bouw is geen woningcorporatie
maar een stichting die zich richt
op woningzoekenden met een
‘middeninkomen’ die niet afhankelijk
zijn van huurtoeslag. Ook liggen de

Toewijzingsregels voor woningen

huurprijzen gemiddeld hoger dan van

‘in de buurt’

woningcorporaties. Zij controleert daarom

U moet een geactiveerde urgentie

juist of iemand voldoende inkomen

hebben;

heeft om de huur nu en in de toekomst

Wanneer u in de buurt belangstelling

te kunnen betalen. Deze minimumgrens

heeft voor een woning van Eigen

staat beschreven bij elke woning die wordt

Bouw dan kunt u reageren via de

aangeboden.

site. Woonbedrijf ieder1 stuurt
belangstellenden een mailbericht zodra

Eigen Bouw en huurtoeslag

er in de buurt een woning vrijkomt.

Bent u afhankelijk van huurtoeslag? En

Reageren er meer zoekenden op een

huurt u straks een woning van Eigen

woning? Dan bepaalt de inschrijfduur

Bouw? Dan moet u weten dat zij geen

op welke plaats u eindigt. Bij een gelijke

rekening houden met de huurprijsklassen

inschrijfduur wordt per loting bepaald

voor de huurtoeslag. Dit betekent dat

wie de woning toegewezen krijgt.
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Een woning huren van Eigen Bouw,

de huur jaarlijks met enkele procenten
kan stijgen. De huurtoeslag groeit mogelijk

Toewijzingsregels voor woningen

niet volledig mee met deze huurstijging.

die zijn geadverteerd op Woonkeus

Hierdoor moet u zelf steeds meer

Stedendriehoek

betalen. Dit kan bij afhankelijkheid van

U moet een geactiveerde urgentie

huurtoeslag op termijn zorgen voor

hebben;

betalingsproblemen. Heeft u vragen?

U moet op de aangeboden

Neem contact op met Koen Stevelink.

woningen reageren via Woonkeus

Heeft u urgentie aangevraagd

Reageren er meer zoekenden met een

en heeft u tijdens de gesprekken

urgentie op een woning? Dan bepaalt

aangegeven in de buurt te willen

de inschrijfduur op welke plaats u

blijven wonen?

eindigt.

Wij gaan huurders NIET meer actief op
de hoogte houden van leegkomende

Bezichtigen lege woningen

woningen. Dat kunt u zelf organiseren via

Bent u de eerste kandidaat en mag u de

het zoekprofiel bij Woonkeus en

woning gaan bekijken? De verhuurder

Eigen Bouw.

neemt dan contact met u op.
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Stedendriehoek;
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Verhuiskosten-

Zelf Aangebrachte

vergoeding

Voorzieningen (ZAV)

Alle bewoners van de

Wilt u verhuizen en heeft

36 woningen aan de

u in de afgelopen 10 jaar

Prinses Irenestraat en de

in uw huis verbeteringen

Prinses Margrietstraat

aangebracht, zoals

hebben recht op een

een eigen keuken, een

herstructurerings-

dakraam, een aanbouw of

urgentie en een

eigen badkamer? Neem

verhuiskosten-

dan contact op met Koen

vergoeding. De hoogte van

Stevelink van Eigen Bouw.

de verhuiskosten-

Samen met u wordt dan

vergoeding bedraagt

bekeken of u wellicht

voor 2020 € 6.253,00.

recht heeft op een

Elk jaar wordt deze

vergoeding conform

vergoeding aangepast. De

het ‘Zelf Aangebrachte

verhuiskostenvergoeding

Voorzieningen‘ beleid van

is bedoeld als

Eigen Bouw.

tegemoetkoming in alle
kosten voor het verhuizen
(verhuizen

van post, dubbele huur
etc.) en herinrichten
van uw nieuwe woning.
De vergoeding wordt in
twee delen uitbetaald.
U ontvangt 70% van het
bedrag (€4377,10) bij uw
huuropzegging. De andere
30% (€ 1875,90) ontvangt
u na het inleveren van de
sleutels. Let op: Eventuele
openstaande huur of
schade aan de woning
wordt met dit laatste
bedrag verrekend.
Wilt u meer weten over
uw verhuiskostenvergoeding?
Neem dan contact op met
Koen Stevelink van Eigen
Bouw of Anne Dorien
van der Waarde van
Woonbedrijf ieder1.

Informatieboekje
Informatieboekje

Vergoeding voor

36 woningen Prinses
Prinses Irenestraat
Irenestraaten
enPrinses
PrinsesMargrietstraat
Margrietstraat

Waar heb ik
recht op?
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Veelgestelde
vragen
Op dit moment is er nog niets
concreet over de veranderingen
aan de woningen, of de tuinen
worden gespiegeld of wat er
precies aangepakt gaat worden.
Wat als er meer mensen willen
blijven wonen in het Oranjekwartier
dan dat er aanbod is?
De woningen worden verdeeld op basis
van inschrijfduur. Als u zich hierover
zorgen maakt, adviseren wij u snel te
reageren op vrijkomende woningen.

Is er al meer bekend over
de planning?
De planning voor de werkzaamheden is
nog niet bekend omdat de plannen voor de
36 woningen aan de Prinses Irenestraat
en Prinses Margrietstraat niet definitief
Informatieboekje

zijn. Wel is duidelijk dat PHI/Hegeman 24
woningen wil overnemen en Woonbedrijf
ieder1 12 woningen.

Eind 2020 verwachten wij dat er meer bekend is over de plannen.
Zodra de plannen bekend zijn hoort u dat van ons.

Wie is uw aanspreekpunt?
Bij Eigen Bouw is dat Koen Stevelink.
Bij Ieder1 is dat Anne Dorien van der Waarde.

Verhuiskostenvergoeding wanneer u een
bewindvoerder hebt
In overleg met de bewindvoerder wordt bepaald of het hele bedrag
wordt gebruikt of dat een kleiner bedrag voldoende is om te kunnen
verhuzien. In dat laatste geval kan er voor gekozen worden om het restant
van de verhuisvergoeding te gebruiken voor andere zaken.
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Wanneer is er meer bekend?

Ik ga verhuizen. Wordt er voor een container(s) gezorgd voor
de 36 woningen (collectief), voor storten vuil/spullen e.d.?
Er wordt niet voor containers gezorgd. Wat kunt u doen met overtollige
spullen: u kunt kijken op de website van Circulus welke spullen u gratis
mag afgeven en waarvoor u extra betaalt. Als u spullen heeft voor de
kringloopwinkel dan kunt u hiermee natuurlijk zelf contact opnemen.

Als ik 54 jaar ben kan ik dan geholpen worden richting
een 55+ woning?
Nee, dat is niet mogelijk.

Komen er nog nieuwbouwprojecten?
In het Oranjekwartier worden op het terrein van de volkstuintjes

Informatieboekje

woningen gebouwd.

