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Deze nieuwsbrief is voor huurders van de Roggeakker in Zoetermeer. In deze nieuwsbrief leest 
u het volgende: een nieuwe woning vinden, hoe doe ik dat?, antwoordformulier officiële 
huuropzegging, de nieuwbouw ontwikkelingen, terugkeren naar nieuwbouw en het aanbieden 
van grofvuil. 
 
Een nieuwe woning vinden… hoe doe ik dat?  
Wij raden u aan om actief te zoeken op www.woonnet-haaglanden.nl, en zélf binnen het aanbod op 
deze site uw keuze te maken. U heeft dan zelf de meeste invloed op het type woning en op de plek 
waar u naartoe verhuist. 60% van de huurders is inmiddels geslaagd voor een andere woning. De 
meeste geslaagde huurders hebben via de site van Woonnet Haaglanden een nieuwe woning 
verkregen. Heeft u onze hulp nodig? Laat het ons dan vooral weten! Neemt u dan contact op met mij, 
Brenda Muller, uw bewonersbegeleider. 
 
Officiële huuropzegging 
In november ontving u van ons de officiële huuropzeggingsbrief. Wij vroegen u om hierop te reageren 
via het formulier “akkoordverklaring huuropzegging”. Heeft u nog geen reactie aan ons teruggegeven, 
doet u dit dan alsnog vóór 3 februari 2020. Heeft u nog vragen voordat u uw reactie kunt geven? 
Neemt u dan contact met mij op. We nemen dan samen uw vragen door. 
 
Nieuwbouw ontwikkelingen 
De nieuwbouwplannen, voor de locatie waar nu het complex aan de Roggeakker staat, zijn nog volop 
in ontwikkeling. Het eindresultaat is nog niet definitief. Wat we u wel kunnen vertellen is dat we 
minimaal evenveel woningen terugbouwen als dat er nu zijn. De verhouding hiervan wordt 30% 
eengezinswoningen en 70 % appartementen. Hoe groot de woningen worden en hoeveel kamers ze 
krijgen is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat we in 2023 de eerste woningen gaan 
opleveren.  
 
Terugkeer naar nieuwbouw 
Wilt u straks terugkeren naar de nieuwbouw? En heeft u dat eerder niet aan ons laten weten? Geef 
deze wens dan alsnog aan ons door. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en we 
benaderen u als eerste tegen de tijd dat we de nieuwe woningen gaan verhuren. Als u voldoet aan de 
voorwaarden voor de nieuwbouw is op dat moment aan u de keuze: blijven wonen waar u op dat 
moment woont, of opnieuw verhuizen naar één van de woningen in de nieuwbouw. 
 
Aanbieden van grofvuil 
Gaat u verhuizen en heeft u grofvuil om aan te bieden? Dan kunt u dit aanbieden op de daarvoor 
geldende manieren van het grofvuilbeleid van de gemeente:  
- aanbieden na afspraak op de aangewezen grofvuilplaats, op de aangegeven ophaaldag van 

de gemeente  
- zelf brengen naar het Zelfbrengdepot op de Argonstraat 25 te Zoetermeer 
  
U kunt bellen met de gemeente op nummer 14079 voor meer informatie over het aanbieden van 
grofvuil. 
 
Zet vooral niet zonder afspraak uw grofvuil op straat. Zo houden we voor iedereen het complex 
leefbaar en netjes. 
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Heeft u vragen? 
Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op  
06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Brenda Muller 
Medewerker Projectontwikkeling en Communicatie 
 
 


