“WE KOMEN GRAAG BĲ U LANGS”

Aangenaam! Ik ben Brenda Muller, uw bewonersbegeleider. Ik help u graag om u goed voor te bereiden op
de komende periode.
U moet verhuizen. Wij begrijpen heel goed dat dit een
spannende tijd is voor u als bewoner. Er komt best wat
kijken bij een verhuizing. Daarom kom ik, of mijn collega, graag bij u thuis voor een persoonlijk gesprek. We
bespreken dan waar u zoal mee te maken krijgt bij uw
verhuizing. Ik help u ook op weg bij uw zoektocht naar
een nieuwe woning. Daarnaast vullen we samen de formulieren in.
U ontvangt van ons een brief met de datum waarop ik
graag bij u langskom. Komt deze datum u niet uit? Laat
het me weten.
Wat vindt u in deze bewonersmap?
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw
verhuizing. Daarom hebben wij in deze map de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.
Heeft u vragen? Stel ze gerust!
U kunt met al uw vragen bij mij terecht. Zit u met een
probleem? Laat het me weten. Misschien kunnen we er
samen een oplossing voor bedenken.
Heeft u een vraag die niet kan wachten tot het huisbezoek? Neem gerust eerder contact met mij op. Op pagina
17 vindt u mijn contactgegevens.
Graag tot het huisbezoek!

Met vriendelijke groet,
Brenda Muller
bewonersbegeleider bij Vidomes

P.S. Handig: op www.vidomes.nl/doortoge-poellaan vindt
u informatie speciaal over uw flat, waaronder veelgestelde
vragen.

VERHUIZEN

ZO BEREIDT U ZICH VOOR

Informatiemap voor huurders van Vidomes

en De Goede Woning die wonen in een ﬂat
in Palenstein die gesloopt wordt.

thuis in betaalbaar wonen

INHOUD

De gemeente Zoetermeer en woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia
vernieuwen de wĳk Palenstein. Om plaats te maken voor nieuwbouw worden vĳf ﬂats
gesloopt. U woont in een van deze ﬂats. Dat betekent dat u moet verhuizen. Om u op
weg te helpen, hebben wĳ in deze map de belangrĳkste zaken voor u op een rĳ gezet.
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Disclaimer:
De Goede Woning en Vidomes hebben deze informatiemap zorgvuldig opgesteld. Toch is het mogelijk dat er een
foutje is ingeslopen. Aan de inhoud van de map kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Komt u een
vergissing of onduidelijkheid tegen? Meld dit dan bij uw corporatie.

HUISBEZOEKEN

1

WIJ KOMEN BIJ U THUIS

U gaat een spannende tĳd tegemoet. Wĳ kunnen ons
voorstellen dat u veel vragen heeft. Ook moet er veel
geregeld worden. Daarom komt onze bewonersbegeleider bĳ u thuis.
Planning huisbezoeken
We komen vóór 1 juni 2017 bĳ u langs
De peildatum voor uw flat is vastgesteld op 1 juni 2017.
Dat betekent dat u vanaf die datum twee jaar de tijd heeft
om te verhuizen. Daarnaast gaan vanaf die datum alle
regelingen en vergoedingen in die in het sociaal statuut
staan (zie hoofdstuk Sociaal statuut). De bewonersbegeleider bezoekt alle huurders vóór deze peildatum, dus
vóór 1 juni 2017. We zorgen ervoor dat alle flatbewoners
tegelijk – vanaf die peildatum – een herhuisvestingsurgentie hebben voor voorrang bij het zoeken naar woningen.
Bespreek al uw vragen
De bewonersbegeleider neemt de tijd om uw vragen te
beantwoorden. Stelt u ze daarom gerust. Misschien heeft
u extra hulp nodig of loopt u tegen problemen aan die
uw verhuizing in de weg zitten. We bespreken dan welke
oplossingen er zijn.

Wat gebeurt er tĳdens het huisbezoek?
Tijdens het huisbezoek regelt de bewonersbegeleider het
volgende:
U vult samen het intakeformulier in
Met het intakeformulier krijgen we een goed beeld van
uw wensen en de problemen waar u misschien tegenaan
loopt. Bijvoorbeeld bij het vinden van een andere woning
of bij uw verhuizing. Een voorbeeld van het intakeformulier vindt u achter in deze map.
U vult samen het formulier in om voorrang te krijgen op
een andere woning
Is het gezamenlijke brutoinkomen van uw huishouden
lager dan € 45.225,- per jaar (het inkomen van uw kinderen
niet meegerekend)? Dan krijgt u een herhuisvestingsurgentie. Dit betekent dat u voorrang krijgt op een woning
in de regio Haaglanden. De urgentie gaat in op 1 juni
2017. Met het formulier vragen we de urgentie voor u aan.
Lees meer over de voorrang in het hoofdstuk ‘Woning
zoeken’ op pagina 3.

Vertaalhulp nodig?
Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Nodig gerust
iemand uit die het gesprek voor u vertaalt. Kent u niemand? Dan brengen wij een tolk mee. Dat is gratis. Geef
dit wel minstens tien werkdagen voor het huisbezoek aan
ons door.
Laat u gerust begeleiden
Krijgt u begeleiding van een instantie? En vindt u
het prettig dat deze bij het gesprek aanwezig is?
Nodigt u ze dan gerust uit.
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We ondertekenen wat we hebben besproken
Aan het einde van het gesprek ondertekenen u en de
bewonersbegeleider een verklaring. Hierin staat dat alle
informatie die u heeft gegeven, en de gemaakte afspraken goed zijn opgeschreven. Na het gesprek krijgt u de
kopieën van de ingevulde formulieren thuisgestuurd. Tip:
bewaar deze kopieën achter in de map.
Als u nog vragen heeft
Heeft u na het huisbezoek nog vragen? Dan kunt u altijd
contact opnemen met uw bewonersbegeleider via de
algemene contactgegevens van Vidomes: zie pagina 17.
De bewonersbegeleider blijft uw contactpersoon als u
vragen heeft over het zoeken en verhuizen naar een andere woning. Zij houdt contact met u over de zaken die nog
worden uitgezocht. Ook maakt uw bewonersbegeleider
graag een nieuwe afspraak als u nog meer wilt bespreken.

BELANGRĲK!
Zorg dat u deze papieren in huis heeft vóór het huisbezoek!
Om een herhuisvestingsurgentie (voorrang op een andere woning) aan te vragen, heeft de bewonersbegeleider
de onderstaande papieren nodig. Het is belangrijk dat u ze bij het huisbezoek in huis heeft. Zonder deze papieren
kunnen we geen voorrang voor u aanvragen bij de gemeente. Wat hebben we nodig?
1. Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart (geen rijbewijs).
We hebben een paspoort of identiteitskaart nodig van u én alle andere bewoners. Heeft uw kind geen eigen
identiteitskaart? Dan is een kopie van de zorgpas ook goed.
2. Een inkomensverklaring van de Belastingdienst over het jaar 2015.
We hebben een inkomensverklaring nodig van alle huisgenoten behalve uw kinderen. De inkomensverklaring
vraagt u gratis aan bij de Belastingdienst. U kunt daarvoor bellen met 0800 – 0543 (ma-do 8-20 uur; vr 8-17 uur).
Let op: het kan vijf dagen duren, voordat u de verklaring per post ontvangt. U kunt de inkomensverklaring ook
printen op www.belastingdienst.nl. U heeft dan uw DigiD-code nodig om in te loggen.
3. Een inkomensspeciﬁcatie van de werkgever, uitkerings- of pensioeninstantie over de vorige maand.
We hebben een inkomensspeciﬁcatie nodig van alle huisgenoten behalve uw kinderen. Werken u en/of uw
huisgenoten zelfstandig? Zorgt u dan voor een accountantsverklaring.
Belangrĳk: u kunt alleen originele documenten aanleveren. Kopieën zĳn niet geldig.
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WONING ZOEKEN
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U KRIJGT VOORRANG

In het sociaal statuut staat dat u recht heeft
op voorrang bĳ het zoeken naar een andere woning in
de regio Haaglanden. Hoe krĳgt u die voorrang? En
hoe reageert u op een woning? We leggen het hier uit.
Wĳ vragen uw herhuisvestingsurgentie aan
Tijdens het huisbezoek vult u samen met de bewonersbegeleider de aanvraag in voor de herhuisvestingsurgentie. Zo krijgt u voorrang op andere woningzoekenden
die ook een sociale huurwoning in de regio Haaglanden
zoeken. U heeft recht op voorrang vanaf 1 juni 2017 (de
peildatum voor uw flat). Na het huisbezoek stuurt de
bewonersbegeleider uw aanvraag naar de gemeente
Zoetermeer.
Als u samen meer dan € 45.225,- bruto verdient
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te
komen, gelden de normale inkomenseisen. Het gezamenlijke inkomen van uw huishouden (het inkomen van uw
eigen kinderen niet meegerekend) mag dan niet hoger
zijn dan € 45.225,- bruto per jaar. Verdient u meer? Dan
heeft u geen recht op een sociale huurwoning en bent u
aangewezen op een vrije sector huurwoning of een koopwoning. Verwacht u problemen hierbij? Bespreek dit dan
met de bewonersbegeleider.
Inschrĳven op Woonnet Haaglanden?
Een nieuwe sociale huurwoning vindt u op
www.woonnet-haaglanden.nl. Heeft u zich nog niet ingeschreven op deze site? Dan doet de bewonersbegeleider
dat voor u na het huisbezoek. U krijgt het inschrijfnummer
en het wachtwoord per e-mail. Zo kunt u inloggen op
www.woonnet-haaglanden.nl en zoeken naar een geschikte woning.
Omdat u in een flat woont die gesloopt wordt, is inschrijving gratis. Heeft u zich al ingeschreven? Vanaf 1 juni 2017
hoeft u niets meer te betalen voor uw inschrijving.

U krĳgt de voorrangsverklaring van de gemeente
Heeft u recht op voorrang? Dan ontvangt u vóór 1 juni
2017 een brief van de gemeente Zoetermeer waarin staat
dat u herhuisvestingsurgentie (voorrang) krijgt. Ook staat
in de brief welk zoekproﬁel er bij uw voorrang hoort. Het
zoekproﬁel geeft aan naar welke woningen u mag zoeken.
Uw voorrang geldt voor de gehele regio Haaglanden en
gaat in op 1 juni 2017.
De urgentie is één jaar geldig. Heeft u er alles aan gedaan, maar lukt het u niet om binnen dat jaar een woning
te vinden? Dan kan de gemeente de voorrangsverklaring
met een jaar verlengen. Zo’n twee weken voor het einde
van uw urgentie neemt Vidomes contact met u op.
Wat is een zoekproﬁel?
Het zoekproﬁel geeft aan voor welke woningtypen u
voorrang krijgt. Bijvoorbeeld een appartement of een
eengezinswoning. Het zoekproﬁel houdt rekening met uw
gezinssamenstelling en uw leeftijd. De bewonersbegeleider kent de zoekproﬁelen en vertelt u tijdens het huisbezoek welk proﬁel voor u geldt.
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Met voorrang een woning zoeken. Hoe gaat dat?
Vanaf 1 juni 2017 kunt u op www.woonnet-haaglanden.
nl met voorrang reageren op woningen. U heeft alleen
voorrang op woningen die aan uw zoekproﬁel voldoen.
Natuurlijk mag u ook op andere woningtypen reageren,
maar dan geldt de voorrang niet. U hoeft het zoekproﬁel
niet zelf in te vullen op Woonnet Haaglanden. Dat doet
Vidomes voor u.
Vindt u het moeilijk om een woning te zoeken op Woonnet
Haaglanden? Neem dan contact op met de bewonersbegeleider. Zij helpt u graag op weg.
Zo werkt de woningtoewĳzing
Reageert u met voorrang op een woning? Dan betekent
dat niet automatisch dat u deze woning ook krijgt. Het
hangt af van de situatie van de andere mensen die ook op
de woning reageren. Mensen met een sociale, medische
of ﬁnanciële urgentie zijn als eerste aan de beurt. Mensen
met voorrang vanwege herhuisvesting, zoals u, komen
als tweede in aanmerking. Het kan dus voorkomen dat
de woning, ondanks uw voorrang, toch aan een andere
woningzoekende wordt toegewezen. Deze heeft dan een
hogere urgentie.
Als er meer mensen met een herhuisvestingsurgentie
op dezelfde woning reageren, dan geldt er ook een
volgorde van voorrang. De woningzoekende met
de langste inschrijfduur gaat voor. Het systeem
regelt dit automatisch.
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Het kan dus voorkomen dat u de woning van uw keuze niet
krijgt. Blijf in ieder geval reageren. Waarschijnlijk krijgt u de
volgende keer wél de woning die u wilt hebben. Heeft u al
heel vaak gereageerd en lukt het steeds niet? Neem dan
contact op met uw bewonersbegeleider (zie pag. 17).
In welke gemeenten heeft u voorrang?
In de regio Haaglanden zijn dit de negen gemeenten waar
u voorrang heeft op een andere sociale huurwoning: Zoetermeer, Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en
Westland.
Alle gemeenten zijn aangesloten op www.woonnet-haaglanden.nl. Daar vindt u het complete aanbod aan sociale
huurwoningen in de regio.

VERHUIZEN
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WAT KOMT ER BIJ KIJKEN?

U heeft een nieuwe woning gevonden? Gefeliciteerd!
Dan kunt u de huur van uw huidige woning opzeggen.
In dit hoofdstuk leest u hoe u de huur opzegt, de woning oplevert en voor welke regelingen uit het sociaal
statuut u mogelĳk in aanmerking komt. Ook vindt u in
dit hoofdstuk praktische verhuistips.
Huur opzeggen? Na 1 juni 2017!
U bepaalt zelf op welke datum u de huur van uw woning
beëindigt. Doe dat wel pas ná 1 juni 2017: alleen dan komt
u in aanmerking voor de verhuisvergoeding (zie hiernaast).
Houd bij huuropzegging rekening met een opzegtermijn
van minimaal één maand. De laatste huurdag mag niet op
zaterdag, zondag of een erkende feestdag vallen. Op www.
vidomes.nl vindt u meer informatie over hoe u de huur
opzegt.
We vragen u de woning netjes achter te laten
Heeft u een andere woning gevonden en gaat u verhuizen?
Dan komt onze opzichter bij u langs voor een voor- en een
eindinspectie. Samen bespreekt u wat u moet doen om de
woning netjes achter te laten. U leest er alvast meer over
op www.vidomes.nl.

Belangrĳk:

Welke ﬁnanciële tegemoetkomingen zĳn er?
Voor bewoners van een flat die gesloopt wordt, gelden de
volgende ﬁnanciële regelingen uit het sociaal statuut:
1) Eenmalige verhuisvergoeding
Bij huuropzegging na 1 juni 2017 heeft u recht op een eenmalige verhuisvergoeding. De vergoeding die de overheid
heeft bepaald, is nu € 5.910,-.
Op het moment dat u de huur opzegt, ontvangt u 60% van
deze vergoeding. Levert u de sleutels van de woning in?
En laat u de woning volgens afspraak netjes achter? Dan
ontvangt u de andere 40%. Bij een huurachterstand verrekenen wij deze met de verhuisvergoeding.
2) Tegemoetkoming bĳ dubbele woonlasten
Stel, u vindt een andere woning die u per direct moet
huren of kopen. Maar u heeft nog een opzegtermijn op uw
huidige woning. Als u ja zegt tegen de nieuwe woning, zit u
met dubbele woonlasten. Vidomes komt u dan tegemoet.
Vanaf het moment dat uw nieuwe huur- of koopcontract
ingaat, hoeft u geen huur meer te betalen voor uw huidige
woning.
Wilt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming bij
dubbele woonlasten? Stuur ons dan een kopie van uw
nieuwe huur- of koopcontract. Wij beoordelen dan of de

laat de vloerafwerking liggen!
Soms is er asbest in een woning aanwezig. In zeil
van vóór 1994 bijvoorbeeld. U hoeft zich geen zorgen te maken: zolang u asbest met rust laat,
is er niets aan de hand. Alleen als losse
vezels vrijkomen, kan asbest gevaarlijk
zijn. Verwijder daarom geen vloerafwerking zoals zeil, laminaat of tapijt.
Dat doet Vidomes voor u, op een
veilige en zorgvuldige manier.
Meer informatie over asbest
leest u op
www.vidomes.nl.
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gehele bijdrage in één keer. Als het mogelijk is, doen we
dat tegelijk met het tweede deel van de verhuisvergoeding. Kan dat niet, dan doen we dat binnen twee weken
na ontvangst van de kopieën.
Wij adviseren u een woning te kiezen waarvan u de huur
ook zonder bijdrage van Vidomes kunt betalen. Wilt u de
hoogte van de huurtoeslag uitrekenen? Kijk dan op www.
toeslagen.nl.
4) Vergoeding van aanpassingen in de woning
Heeft u zelf aanpassingen aan uw woning gedaan, zoals
een nieuwe keuken? En heeft u daarvoor schriftelijk toestemming van Vidomes gekregen? Dan is een vergoeding
misschien mogelijk.
huurbetaling voor uw huidige woning stopt. De tegemoetkoming geldt alleen voor de huur. De stook- en servicekosten betaalt u nog wel.
De tegemoetkoming geldt voor maximaal twee maanden.
Houdt u de woning aan de Dirc van de Doortogelaan of
aan de Goeswijn van der Poellaan langer aan? Dan betaalt
u na die twee maanden weer de volledige huurprijs.
3) Huurgewenning
Ligt de huurprijs van uw nieuwe woning (inclusief huurtoeslag) bruto minimaal € 50,- en maximaal € 150,- hoger dan
uw huidige huur? Dan heeft u recht op ‘huurgewenning’.
Vidomes neemt dan een deel van de extra kosten voor
haar rekening. De huurgewenning geldt voor een periode
van drie jaar – vanaf het moment dat uw nieuwe huur
ingaat.
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de nieuwe
huur en de eventuele huurtoeslag. Om de vergoeding uit
te rekenen, ontvangen we graag de volgende informatie:
• Een kopie van uw nieuwe huurovereenkomst.
• Kopieën van de meest recente inkomensverklaringen
van alle bewoners op uw nieuwe adres, die een eigen
inkomen hebben. Voor uw eigen kinderen is geen inkomensverklaring nodig. Op pagina 2 leest u hoe u een
inkomensverklaring aanvraagt bij de Belastingdienst.
U stuurt de kopieën naar Vidomes. U ontvangt daarna de
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Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding?
Bespreek dit tijdens het huisbezoek met de bewonersbegeleider. Informatie over vergoeding van zelfaangebrachte voorzieningen vindt u ook op www.vidomes.nl.
Hulp bĳ de verhuizing nodig? Bespreek het
Ziet u op tegen de verhuizing? Of heeft u hulp nodig?
Bijvoorbeeld omdat u niet zelf kunt inpakken en niemand
kent die u kan helpen? Of omdat u in een aangepaste woning woont en niet weet hoe u de voorzieningen meeverhuist naar uw nieuwe woning? Of omdat u er alleen voor
staat met een huis vol kinderen? Neem dan contact op
met Vidomes. Misschien kunnen we hulp regelen.
Waar u verder aan moet denken: een checklist
Bij een verhuizing komt nog veel meer kijken. Een andere
school voor de kinderen, inschrijven bij de nieuwe gemeente, water en licht laten afsluiten, adreswijzigingen
doorgeven, verhuisvervoer regelen en nog veel meer.
Achter in deze map vindt u een handige checklist om uw
verhuizing goed voor te bereiden.

TERUG NAAR PALENSTEIN
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DAT KAN MET VOORRANG

Gaat u buiten de wĳk wonen, maar wilt u later graag
terugkeren naar Palenstein? Dan kunt u opnieuw
in aanmerking komen voor voorrang. Er zĳn twee
regelingen: voorrang op een nieuwbouwwoning in
Palenstein of de spĳtoptantenregeling.
1) Voorrang op nieuwbouw
Op de plaatsen waar flats gesloopt worden, komen later
nieuwe woningen terug. Er worden kleinere appartementengebouwen en eengezinswoningen gebouwd – zowel
sociale en vrije sector huurwoningen als koopwoningen.
Wilt u later naar een nieuwbouwwoning in Palenstein terugkeren? Meld dit aan Vidomes vóórdat u uit Palenstein
verhuist. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het huisbezoek of
bij uw verhuizing. Vidomes zorgt er dan met de gemeente
Zoetermeer voor dat u voorrang krijgt op een nieuwbouwwoning.
Uw woonduur in de huidige flat, bepaalt hoeveel voorrang
u krijgt. Zijn uw buren bijvoorbeeld ná u in de flat komen
wonen, dan heeft u een hogere voorrang. Goed om te
weten: er worden minder sociale huurwoningen teruggebouwd dan dat er gesloopt worden.
Huren of kopen?
Weet u nog niet of u wilt huren of kopen? Kiezen hoeft
niet. Uw voorrang geldt voor alle nieuwbouwwoningen:
sociale en vrije sector huurwoningen en koopwoningen.
Om in aanmerking te komen, moet u wel aan de daarvoor
gestelde inkomenseisen en huishoudgrootte voldoen.
Via www.palensteinzoetermeer.nl blijft u op de hoogte
van alle nieuwbouwplannen. Heeft u belangstelling voor
een project? Geef dit dan door aan de corporatie die
het nieuwbouwplan ontwikkelt. Vermeld daarbij dat u
gebruikmaakt van uw voorrang en geef door uit welke flat
in Palenstein u bent verhuisd.

2) Spĳtoptantenregeling: spĳt van uw verhuizing
Stel, u bent verhuisd naar een woning buiten Palenstein,
maar u krijgt spijt van uw keuze om de wijk te verlaten. U
kunt dan gebruikmaken van de ‘spijtoptantenregeling’ in
het sociaal statuut.
Hoe werkt de spijtoptantenregeling? U geeft binnen een
jaar na uw verhuizing aan Vidomes door dat u terug wilt.
Wij zorgen dan dat u opnieuw een herhuisvestingsurgentie krijgt. Deze nieuwe urgentie is een jaar geldig en geeft
u alleen voorrang op vrijkomende woningen in Palenstein.
De volgorde van toewijzing is net als bij uw eerdere herhuisvestingsurgentie (zie pagina 4).
Wel voorrang, geen verhuisvergoeding
Bij terugkeer naar de wijk heeft u geen recht op een verhuisvergoeding. De vergoeding die u bij het verlaten van
uw oude woning ontving, is een eenmalige uitkering.
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IN EN OM DE FLAT

5

ZO BLIJFT U PRETTIG WONEN

Vanaf 1 juni 2017 (de peildatum) heeft u twee jaar de
tĳd om een andere woning te vinden. Eén voor één
vertrekken bewoners uit de ﬂat en komen er woningen vrĳ. Om ervoor te zorgen dat de bewoners die
achterblĳven, er prettig wonen, verhuren we leegstaande woningen tĳdelĳk. Ook maken we samen met
u een plan voor het beheer van de ﬂat.
Tĳdelĳke verhuur van vrĳkomende woningen
Na 1 juni verlaten de eerste bewoners de flat. Als hun
woningen leeg zouden blijven, zou de flat er al snel ongezellig uitzien. Ook komt dat de veiligheid niet ten goede.
Daarom verhuren we de vrijkomende woningen tijdelijk.
Vidomes, De Goede Woning en de gemeente Zoetermeer besteden de tijdelijke verhuur uit. De tijdelijke
verhuurder heeft ruime ervaring met tijdelijke verhuur.
Voor de tijdelijke huurders gelden dezelfde woonregels
als voor de vaste bewoners. De tijdelijke verhuurder ziet
er samen met Vidomes op toe dat iedereen de regels
naleeft.

Vertrekken uw kinderen later dan u?
Als uw inwonende meerderjarige kinderen of andere
bewoners van uw appartement niet met u meeverhuizen,
kunnen zij nog in uw oude woning blijven wonen. Daarvoor sluiten zij dan een tijdelijke huurovereenkomst met
de tijdelijke verhuurder. Wilt u hiervan gebruikmaken?
Meld dit dan bij Vidomes. Als u dan verhuist, houden we
daar bij de oplevering van uw woning rekening mee.
Beheerplan: zo houden we uw ﬂat schoon, heel en veilig
In de periode tot de sloop zijn er veel zaken die om extra
aandacht vragen. Er vinden regelmatig verhuizingen
plaats – van vertrekkende bewoners of van huurders die
tijdelijk in de flat komen wonen. Dan ontstaan ook de nodige vragen. “Waar laat ik mijn grofvuil?”, “Kan ik de lift
wel gebruiken op de dag van mijn verhuizing?” of “Waar
vind ik even een oppas voor mijn kinderen?”.
Op deze vragen is een praktisch antwoord nodig. Want
alleen zo kunnen we verhuizingen goed laten verlopen en
blijft de flat schoon, heel en veilig voor de achterblijvers.
Daarom gaan we een beheerplan maken. Samen met u.
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Doet u ook mee aan het beheerplan?
Als bewoner weet u het beste wat nodig is om u prettig te
voelen in de flat of om uw verhuizing goed te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van gordijnen
in de woningen die leegstaan, post weghalen, afspraken
maken over het gebruik van de liften bij verhuizingen,
het bereikbaar houden van de entree, het schoonhouden
van openbare ruimten, verlichting, ramen lappen of het
houden van toezicht op lege woningen of de spullen die
u verhuist.
En denkt u ook eens aan wat u als bewoners voor elkaar
kunt doen. Bijvoorbeeld op elkaars kinderen passen, een
oudere buurvrouw helpen met inpakken, even uitblazen
met een kopje kofﬁe in een gezamenlijke ruimte. Wij horen graag welke vragen of ideeën u heeft als u denkt aan
uw verhuizing of aan het leefbaar houden van uw flat.
U bent van harte welkom om mee te denken en mee te
werken aan het beheerplan en de uitvoering ervan. Vidomes nodigt u hiervoor uit. Let op uw brievenbus!
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Ook de buurt denkt mee
Het eerste deel van het beheerplan maakt u samen
met andere bewoners en Vidomes. Daarna nodigen we
mensen uit de omgeving van de flat uit om mee te werken
aan het plan. Zij hebben namelijk ook te maken met de
gevolgen van de sloopplannen.
Voor het tweede deel van het beheerplan praten ook de
politie, gemeente, huurdersvertegenwoordiging, vrijwilligersorganisaties en andere corporaties mee. Zij kunnen
allemaal een bijdrage leveren aan het schoon, heel en
veilig houden van de omgeving. Ook hebben ze misschien mogelijkheden om u te helpen bij het vinden van
een andere woning.

SOCIAAL STATUUT

6

UW RECHTEN ALS BEWONER VAN EEN SLOOPFLAT

Als bewoner van een ﬂat die gesloopt wordt, heeft u
rechten en plichten. Die staan in het ‘sociaal statuut’
dat in overleg met bewoners is opgesteld. Er staan
afspraken in over bĳvoorbeeld verhuisvergoedingen,
voorrang op een andere woning en huurdersbegeleiding. We zetten de belangrĳkste regelingen hier voor
u op een rĳ. Het volledige sociaal statuut vindt u op
www.palensteinzoetermeer.nl en op de websites van
Vidomes en De Goede Woning.
Sociaal statuut gaat in op 1 juni 2017
Het sociaal statuut geldt voor alle bewoners die een
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en een
woning huren in een flat in Palenstein die gesloopt wordt.
Het sociaal statuut geldt vanaf de peildatum die voor uw
flat is vastgesteld: 1 juni 2017. Tijdens het huisbezoek
neemt de bewonersbegeleider het sociaal statuut met u
door.
Alle regelingen op een rĳ
Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen in het
sociaal statuut. In de andere hoofdstukken van deze map
vindt u informatie over wat u moet doen om voor de belangrijkste regelingen in aanmerking te komen.

Verhuisvergoeding
Als bewoner van een flat die gesloopt wordt, heeft u recht
op een eenmalige verhuisvergoeding. De Rijksoverheid
bepaalt deze vergoeding elk jaar op 1 maart. De vergoeding tot 1 maart 2017 is € 5.910,-.

De ﬁnanciële regelingen. Dat zĳn:
• Verhuisvergoeding
• Bevriezing van de huurprijs van uw huidige woning
• Vergoeding van zelf aangebrachte voorzieningen
• Beperking van dubbele woonlasten
• Huurgewenning
• Overige ﬁnanciële regelingen

60% van de verhuisvergoeding ontvangt u binnen tien
werkdagen, nadat u de huur van uw woning heeft opgezegd. De andere 40% ontvangt u, nadat u de sleutels
van uw woning heeft ingeleverd en de woning volgens
afspraak heeft opgeleverd. Heeft u een huurachterstand?
Dan verrekenen wij deze met de verhuisvergoeding.

De praktische regelingen. Dit zĳn:
• Voorrang op een andere woning
• Mogelijkheid om terug te keren naar de wijk:
- Spijtoptantenregeling bij verhuizing buiten de wijk
- Voorrang bij huur of koop in het vernieuwingsgebied
• Begeleiding
• Hulp aan ouderen en mindervaliden

Bevriezing van de huurprĳs van uw huidige woning
Vanaf de peildatum gaat de huur voor uw huidige woning
niet meer omhoog. De servicekosten berekenen we op de
gebruikelijke manier aan u door. Een verhoging daarvan is
dus mogelijk.
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Vergoeding van zelfaangebrachte voorzieningen
Ondanks dat de flat gesloopt wordt, kunt u in aanmerking
komen voor vergoeding van verbouwingen die u zelf
heeft gedaan. Denk aan een nieuwe keuken. Voor deze
vergoeding gelden de gebruikelijke regels van Vidomes.
U moet bijvoorbeeld vooraf schriftelijk toestemming van
Vidomes hebben gekregen voor de verbouwing om voor
vergoeding in aanmerking te komen. Wilt u zelf aangebrachte voorzieningen meeverhuizen? Maak hier dan
tijdig afspraken over met Vidomes.
Tegemoetkoming bĳ dubbele woonlasten
Krijgt u te maken met dubbele woonlasten? Bijvoorbeeld
omdat u uw nieuwe woning moet huren of kopen, nog
voordat de opzegtermijn van uw huidige woning is verstreken? Dan heeft u recht op een tegemoetkoming. De
tegemoetkoming is gelijk aan de huurprijs van uw huidige
woning, exclusief de service-, water- en stookkosten. U
krijgt de tegemoetkoming voor maximaal twee maanden.
Huurgewenning
Is de huurprijs van uw nieuwe woning hoger dan wat u
gewend was? Dan heeft u recht op een tijdelijke bijdrage
van drie jaar in de huurkosten. De regeling voor ‘huurgewenning’ geldt wanneer de nieuwe huurprijs, inclusief
huurtoeslag, bruto minimaal € 50,- en maximaal € 150,hoger is dan de huur die u nu betaalt. De hoogte van de
bijdrage is dus afhankelijk van de nieuwe huur en van de
huurtoeslag die u eventueel ontvangt.
In het onderstaande schema staat hoe de bijdrage wordt
berekend. Vidomes maakt de bijdrage in één keer aan u
over.
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Overige ﬁnanciële regelingen
Gratis inschrijving www.woonnet-haaglanden.nl
De kosten voor uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden
komen vanaf de peildatum voor rekening van Vidomes.
Regeling onvoorziene situaties
Alle bewoners moeten kunnen verhuizen naar een geschikte nieuwe woning. Daarvoor zijn de voorrangsregeling, de verhuisvergoeding en de andere regelingen in
het sociaal statuut bedoeld. Toch kan het voorkomen dat
u meer dan andere bewoners in de knel komt, doordat u
moet verhuizen. In dat geval is er een ‘Toetsingscommissie’. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van
Vidomes, De Goede Woning, Vestia, de huurdersorganisaties en een onafhankelijk lid. Samen bekijken ze wat er
in uw geval mogelijk is.
De regeling onvoorziene situaties geldt overigens niet
alleen voor ﬁnanciële knelpunten. Heeft u een bijzondere
hulpvraag? Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider.
Voorrang op een andere sociale huurwoning
Wij willen graag dat u zo snel mogelijk weer een plek
vindt, waar u zich thuis voelt. Daarom krijgt u voorrang
op een sociale huurwoning in de regio Haaglanden. Op
pagina 3 staat hoe u voorrang krijgt en wat de regels zijn
voor woningtoewijzing.

SOCIAAL STATUUT

Terugkeren naar de wĳk
Wilt u na uw verhuizing graag terugkeren naar Palenstein?
In de volgende situaties heeft u recht op voorrang.
Spijtoptantenregeling bij verhuizing buiten de wijk
Als u naar buiten de wijk verhuist, kunt u binnen een jaar
na uw verhuizing aangeven dat u wilt terugkeren. U krijgt
dan opnieuw een herhuisvestingsurgentie. Die geldt een
jaar en is alleen voor Palenstein bedoeld.
Voorrang bij nieuwbouw
Wilt u straks graag wonen in een van de nieuwbouwwoningen in het vernieuwingsgebied? Dan krijgt u voorrang
op andere woningzoekenden. De voorrang geldt alleen
als u vóór uw vertrek uit uw huidige woning aangeeft dat
u in aanmerking wilt komen voor een nieuwbouwwoning.
De volgorde van woningtoewijzing wordt bepaald op basis van uw huidige woonduur. Hoe langer u in de huidige
flat heeft gewoond, hoe groter de kans dat u in aanmerking komt.
Op pagina 7 leest u meer over het terugkeren naar de
wijk.
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Hulp bij het zoeken naar een andere woning
We gaan ervan uit dat u zelf actief zoekt naar een andere
woning. Weet u niet hoe u zoekt op www.woonnet-haaglanden.nl? De bewonersbegeleider legt u graag uit hoe
dat gaat. Lukt het u na herhaaldelijk proberen niet om
een geschikte woning te vinden? Bespreek dit dan met de
bewonersbegeleider. Zij heeft de nodige tips, zodat het
misschien wel lukt.
Hulp aan ouderen en mindervaliden
Het sociaal statuut kent een bijzondere regeling voor
passende hulp aan oudere en mindervalide bewoners. Zo
brengen we de woningaanpassingen kosteloos over van
de ene naar de andere woning.
Bespreek het met de bewonersbegeleider als extra
ondersteuning nodig is. Dan kan Vidomes u misschien
zelf helpen of u in contact brengen met de Toetsingscommissie of de Palenstein-coach. De Palenstein-coach is een
medewerker van de gemeente die alle hulpverlening door
de zorg- en welzijnspartijen in de wijk coördineert. Met
hulp van de coach hoeft u niet zelf uit te zoeken bij welke
instanties u moet zijn als u met een lastig probleem zit.

Begeleiding
Nu uw flat wordt gesloopt, moet u vanaf 1 juni 2017 op
zoek naar een nieuwe woning. Daarbij staat u er niet alleen voor. U kunt rekenen op begeleiding van Vidomes en
de samenwerkende partijen in de wijk.
Huisbezoek
Tijdens het huisbezoek ontvangt u praktische informatie
over het sociaal statuut en het zoeken naar een andere
woning. De bewonersbegeleider bespreekt de woonwensen met u en helpt u bij het invullen van aanvraagformulieren. Als het nodig is, is er een tolk aanwezig
tijdens het huisbezoek. Meer informatie over
de huisbezoeken vindt u op pagina 1.
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AANVULLENDE INFORMATIE

7

HANDIG OM TE WETEN

Op www.vidomes.nl vindt u…
• Het sociaal statuut.
• Kopieën van de nieuwsbrieven die u ontvangt.
• Een uitgebreide vragen- en antwoordenlijst over de
regelingen in het sociaal statuut en uw herhuisvesting.
• Een online formulier waarmee u vragen kunt stellen die
u niet in de vragenlijst tegenkwam.
• De checklist verhuizen (staat ook achter in de map).
• Het beheerplan voor uw flat (als dat klaar is).
• Algemene informatie voor huurders, bijvoorbeeld over
huuropzegging, vergoeding van zelf aangebrachte
voorzieningen, onderhoud, reparatieverzoeken en het
melden van klachten.
Op welke websites is nog meer informatie te vinden?
• www.zoetermeer.nl – het digitale loket van de gemeente Zoetermeer.
• www.zoetermeerwijzer.nl – voor vragen over welzijn en
zorg.
De websites van de gemeenten in de regio Haaglanden
• www.woonnet-haaglanden.nl – zoeksysteem voor
sociale huurwoningen in de regio Haaglanden.
• www.belastingdienst.nl – bijvoorbeeld over de
inkomensverklaring.
• www.toeslagen.nl – alles over het aanvragen van
toeslagen.
• www.voorkomgedoe.nl – uw verhuizing in één keer
aanmelden bij alle overheidsinstanties.
• www.palensteinzoetermeer.nl – informatie over de wijk
en de vernieuwingsplannen.
Verder krĳgt u persoonlĳk informatie van:
• Uw bewonersbegeleider – voor al uw vragen over uw
herhuisvesting.
• Vidomes – voor alles wat te maken heeft met het beheer van uw flat, huur en huuropzegging.
• De Palensteincoach – voor als u met een lastige hulpof zorgvraag zit.

Klachten? Blĳf er niet mee zitten
We werken er hard aan om uw herhuisvesting en het
beheer in en om uw flat goed te regelen. Toch kan er iets
misgaan. Ook kan het zijn dat u meer van onze dienstverlening had verwacht. Bent u ontevreden over hoe u bent
behandeld? Heeft u een klacht? Dan horen we dat graag
van u. Uw klacht is voor ons een belangrijke tip en een
kans om het beter te doen.
Voor klachten kunt u terecht bij:
• Vidomes – over zaken rond uw herhuisvesting, beheer
van uw flat en algemene huurzaken.
• De Toetsingscommissie – als u niet tevreden bent over
uw behandeling of de oplossing van uw hulpvraag.
• Het loket van de gemeente Zoetermeer – voor vragen
over de openbare ruimte.
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CONTACTGEGEVENS
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U bereikt onze bewonersbegeleider en overige collega’s
via onze algemene contactgegevens:
Website:

www.vidomes.nl
www.vidomes.nl/doortoge-poellaan:
informatie over uw flat, waaronder
veelgestelde vragen
www.vidomes.nl/contactonline:
voor uw online vragen aan Vidomes

BA
Postadres:

Postbus 390, 2600 AJ Delft

Telefoon:

088 - 845 66 00 (lokaal tarief)

17

18

CHECKLIST VERHUIZEN
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Een goede voorbereiding is het halve werk bĳ een
verhuizing. Weet u wanneer u verhuist? Dan kunt u alles voorbereiden. Ook na de verhuizing is er nog veel
te regelen. Deze checklist met praktische verhuistips
helpt u op weg.

2. Twee weken voor verhuizing regelen
Geef uw verhuizing door aan uw energieleverancier
en/of waterbedrijf door.
Regel de energie- en wateraansluiting voor uw nieuwe
woning.

1. Een maand voor verhuizen regelen
Zeg de huur van uw woning op. Dit mag eerder.
Gaat u zelf verhuizen? Vergeet dan de verhuisdozen
niet.
Wilt of kunt u niet zelf verhuizen? Vraag een offerte
aan bij een erkend verhuisbedrijf. Uw bewonersbegeleider kan u adviseren.
Informeer bij uw werkgever of u een verhuisvergoeding of -verlof krijgt.
Laat de post doorsturen via de Verhuisservice van
PostNL. U regelt dit via www.postnl.nl.
Geef uw nieuwe adres door aan Vidomes, banken, verzekeraars (inboedelverzekering!) en pensioenfondsen.
Schrijf uw aansluiting voor telefoon, kabel of internet
over naar het nieuwe adres.
Zet kranten- en tijdschriftabonnementen over naar uw
nieuwe adres.
Geef uw nieuwe adres door aan uw huisarts, apotheek,
zorgverlener etc.
Vraag, als dat nodig is, bij de nieuwe gemeente een
vestigingsvergunning aan.

3. Een week voor verhuizing regelen
Leeg uw huisvuilcontainer(s).
Berg belangrijke papieren en sieraden die u niet nodig
heeft, goed op. Bijvoorbeeld in een kluis.
Informeer bij uw verzekeraar of uw inboedel ook
tijdens de verhuizing verzekerd is.

Regel via uw complexbeheerder dat het grofvuil opgehaald wordt.
Laat uw complexbeheerder weten dat u gaat verhuizen.
Informeer naar de mogelijkheden van huurtoeslag.
Informeren naar:
Scholen
Verenigingen
Kleuteropvang
Gezinszorg
Maatschappelijk werk
Consultatiebureau
Openbaar vervoer
Systeem ophalen huisvuil Hondenbelasting
Gemeentelijke bepalingen

4. Op de verhuisdag regelen
Houd ’s ochtends op straat ruimte vrij voor de verhuiswagen.
Noteer de meterstanden op het verhuisformulier dat
u van uw energie- en/of waterleverancier(s) heeft ontvangen. Stuur het formulier binnen vijf dagen op.
Neem afscheid van de buren.
Geef de sleutel na de eindcontrole aan de Vidomesmedewerker.
5. Na verhuizing regelen
Geef uw verhuizing door aan de gemeente.
Plaats nieuwe sloten.
Maak kennis met uw nieuwe buren.
Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw adreswijziging door
aan de Belastingdienst.
De ‘Checklist verhuizen’ staat ook op www.vidomes.nl. We
vullen de lijst regelmatig aan met nieuwe verhuistips. U
kunt de lijst natuurlijk ook zelf aanvullen met dingen die u
niet wilt vergeten.
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FORMULIEREN
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Achter dit blad vindt u een voorbeeld van het intakeformulier. De vragen op dit formulier neemt de bewonersbegeleider met u door tĳdens het huisbezoek.
U kunt hier ook andere formulieren bewaren, zoals
de aanvraag voor uw herhuisvestingsurgentie. Na het
huisbezoek krĳgt u een kopie van deze aanvraag.

21

22

OM TE BEWAREN
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Handig: achter dit blad bewaart u alle interessante
en nuttige informatie die u tot aan het moment van
de sloop ontvangt. Denk aan de nieuwsbrieven van
Vidomes of de documenten die u nodig heeft tĳdens
de huisbezoeken.
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AANTEKENINGEN
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Heeft u vragen aan de bewonersbegeleider? Noteer ze hier.
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