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Bewonersavond

Idenburglaan

Maandag 10 april 2017

,



Idenburglaan

• Sloop onderdeel van wijk ontwikkelingsplan;

• We maken ruimte voor nieuwbouw. Hogere kwaliteit én energiezuinig;

• Sociaal Plan vastgesteld (Vidomes, Huurderraad/Woonbond);

• Uw woning slopen we niet eerder dan 15 juli 2018

Dit alles betekent óók: afscheid nemen van het oude..



Voorstellen

Scotty Amatkarijo (Huurdersraad, Rijswijk)

Sylvie Seubert – Ruhl (Huurdersraad, bestuur)

Marieke van den Helder (Woonbond)



Wij helpen u op weg

Joke Bosman – gebiedsconsulent

Johan Burghouts - gebiedsconsulent

Sander Witte - projectontwikkelaar



Goed om te weten

• U heeft tot 15 juli 2018 de tijd om te verhuizen

• We helpen u op weg bij vinden nieuwe woning

• Uw rechten en plichten staan in het Sociaal Plan 

• U krijgt een verhuisvergoeding (€ 5.910)

• U krijgt € 400 extra voor de inhuur van diensten

• Maximaal 2 maanden geen dubbele huur

• Huurgewenning

• U krijgt een voorrangsverklaring (urgentieverklaring)

• U mag terugkeren naar één van de nieuwe woningen

• Aandacht voor leefbaarheid van uw woning blijft



Wat gaan we doen?

Wanneer? Wat?

April 2017 U ontvangt van Vidomes een officiële  

huuropzeggingsbrief

Vanaf woensdag 12 april 2017 Spreekuren –

oneven weken woensdag van 10-12 uur

even weken donderdag van 15-17 uur

locatie Idenburglaan 24 

(werkatelier Raymond Bosch)

Komende 15 maanden Zoektocht nieuwe woning en verhuizen

15 juli 2018 Alle woningen leeg

Vanaf 15 juli 2018 Sloop van de oude en bouw van de nieuwe 

woningen



Spreekuren– persoonlijk gesprek

• Stel al uw vragen aan ons

• Formulieren samen invullen (voorrangsverklaring vragen wij aan)

• Zoekprofiel aanmaken: uw woonwensen en mogelijkheden

• Inschrijven op Woonnet Haaglanden (maar: hoe eerder, hoe beter)

Problemen met Nederlandse taal? Neem gerust iemand mee als tolk!



Verhuizen – wat komt er zoal bij kijken?

• Huur opzeggen en woning verlaten

• Verhuisvergoeding en andere regelingen

• Tegemoetkoming dubbele woonlasten

• Bevriezing (kale) huurprijs – u krijgt geen huurverhoging 

• Huurgewenning

Tip: checklist verhuizen op www.vidomes.nl

http://www.vidomes.nl/


Terug naar de Idenburglaan– kan dat?

• Voorrang op nieuwbouw

• Wel voorrang – geen verhuisvergoeding



Nieuwbouw, 42 woningen voor gezinnen



Afscheid bewonerscomité

• Anna, Patricia, Jos, Piet, Truus -> BEDANKT !!



Vragen? Stel ze gerust (altijd)

* dadelijk na de presentatie

* tijdens spreekuren

* afspraak huisbezoek

* mail mpc@vidomes.nl

mailto:mpc@vidomes.nl

