
Veel gestelde vragen Roggeakker 
 
voorrangsverklaring (urgentie) en het zoeken naar een nieuwe woning 
Waarom krijg ik een voorrangsverklaring? 

U krijgt een stadsvernieuwingsurgentie, omdat we uw woning gaan slopen. Met deze urgentie 
kunt u met voorrang op zoek naar een andere woning. 

 
Hoe werkt het zoeken met een voorrangsverklaring? 

U kunt met uw voorrangsverklaring reageren op woningen op www.woonnet-haaglanden.nl. 
Als u bent ingelogd, dan vindt u in de categorie ‘passend aanbod’ de woningen waarop u kunt 
reageren. Uw voorrangsverklaring geldt alleen voor de woningtypes die in uw profiel zijn 
toegewezen door de gemeente.   

 
Kunnen we eerder urgentie krijgen dan 1 oktober 2019? Dan kunnen we eerder weg. 

Helaas is dit niet mogelijk. Alle bewoners van de Roggeakker krijgen op dezelfde datum de 
voorrangsverklaring. Er zijn op dit moment nog andere mensen in Zoetermeer die ook een 
stadvernieuwingsurgentie hebben. Uw slagingskans wordt groter als deze mensen al een 
woning hebben. 

 
Kan ik al eerder zoeken naar een andere woning? 

Ja, dat mag. Vindt u nu al een andere woning, dan gelden de financiële vergoedingen ook 
voor u. 

 
Kan ik alleen via Woonnet Haaglanden een woning vinden? 

In de regio Haaglanden worden sociale huurwoningen alleen aangeboden via de website van 
Woonnet Haaglanden.  

 
Kan ik ook buiten de regio Haaglanden naar een woning zoeken? 

Ja, dat kan. Maar Uw urgentie geldt alleen in de regio Haaglanden. 
 
Hoe snel geeft de gemeente de urgentie af? Zijn we op tijd met de aanvraag als de huisbezoeken in 
augustus en september plaatsvinden? 

Vidomes maakt de afspraak met de gemeente dat de urgenties op tijd verwerkt worden, zodat 
deze per 1 oktober 2019 in gaan. 

 
Hoe vaak mag ik een woning weigeren? En houd ik dan mijn urgentie? 

Uw urgentie wordt afgegeven voor een periode van 1 jaar. Er is geen limiet aan hoeveel 
woningen u weigert.  

 
Wat is het zoekprofiel voor 1 persoon? 

Uw profiel is niet gebaseerd op het aantal personen, maar het type woning waarin u nu 
woont. U krijgt een standaard zoekprofiel met de type woningen: flatwoning met lift, flatwoning 
zonder lift en portiekwoning. Het type woning waarin u nu woont, wordt hieraan toegevoegd. 

 
Heb ik recht op een woning met hetzelfde aantal kamers als ik nu heb? 

Naast het type woning, bepalen ook uw huishoudgrootte en verzamelinkomen op welke 
woningen u kunt reageren op www.woonnet-haaglanden.nl.   
Dit kan dus afwijken van het type woning waarin u nu woont. 

 
Wat als ik het niet eens ben met mijn zoekprofiel? 

De gemeente bepaalt uw zoekprofiel aan de hand van beleidsregels. De gemeente past een 
zoekprofiel eventueel aan als dit om medische reden noodzakelijk is. 

 
Mijn inkomen is hoger dan € 46.237,- kan ik dan al eerder een huisbezoek krijgen van de 
bewonersbegeleider? 

Als u niet in aanmerking komt voor de stadsvernieuwingsurgentie, dan kunnen we op uw 
verzoek al eerder een afspraak inplannen.  

 
Kan ik verhuizen naar een woning waar ik elektrisch kan koken? 

http://www.woonnet-haaglanden.nl/
http://www.woonnet-haaglanden.nl/


Op Woonnet Haaglanden staat bij de woningadvertentie of u in de woning elektrisch of op gas 
kan koken. 

 

Sociaal plan 
Geldt dit sociaal plan voor iedereen? Ik zie het pas voor het eerst en heb er geen toestemming voor 
gegeven. 

Ja, het sociaal plan geldt voor iedereen. Dit plan heeft Vidomes met klankbordgroep van de 
Roggeakker besproken en de Huurdersraad is hierin meegenomen. Meerendeel van het 
sociaal plan is wettelijk geregeld. De basis van het sociaal plan is gelijk aan andere projecten. 
Hiermee zorgen we ervoor dat huurders zoveel mogelijk gelijke rechten hebben. 

 
Als ik het niet eens ben met de afspraken in het sociaal plan, kan hier dan van afgeweken worden? 

Nee, dit sociaal plan is leidend voor waar u recht op heeft. Wanneer het nodig en mogelijk is 
zoeken we naar passende oplossingen. 

 
Geldt het sociaal plan ook als ik een woning ga kopen of naar een vrije sector woning verhuis? 

Ja, dan gelden de regelingen uit het sociaal plan ook. 
 
Als ik een woning koop en de overdracht is na 1 oktober 2020, krijg ik dan meer tijd om te verhuizen? 

Alle bewoners moeten uiterlijk 30 september 2020 hun woning verlaten. Dit geldt ook als u 
een woning koopt. 

 
Worden de verhuiskosten ieder jaar aangepast? 

Ja, het ministerie indexeert dit jaarlijks in maart. Vanaf maart 2019 is de 
verhuiskostenvergoeding € 6.095,-. 

 
Krijg ik de verhuiskostenvergoeding ongeacht waar ik naartoe ga? 

Ja, de verhuiskostenvergoeding is gekoppeld aan uw huuropzegging. 
 
Ik heb een huurachterstand bij Vidomes, krijg ik dan nog wel mijn verhuiskostenvergoeding? 

Vidomes verrekent uw achterstand met de verhuiskostenvergoeding. Dit doen we met het 2e 
deel van de vergoeding. Is uw achterstand hoger dan € 2.438,- dan verrekenen we dit ook al 
met het 1e deel van de vergoeding. 

 
Hoe snel krijgt de huurder de verhuiskostenvergoeding uitbetaald? 
 Na uw huuropzegging betaalt Vidomes het bedrag binnen 2 weken aan u uit. 
 
Wat bedoelt Vidomes met geen dubbele huur betalen? 

Als u een nieuwe woning heeft gevonden zegt u uw huur op. U hoeft dan de huur niet meer te 
betalen voor uw woning aan de Roggeakker (voor maximaal 1 maand). U betaalt dan alleen 
de huur van uw nieuwe woning. Hiermee voorkomt Vidomes dat u dubbele huurlasten heeft.  

 
Wat wordt bedoeld met: “De servicekosten worden aangepast naar de daadwerkelijk verbruikte 
kosten”? 

Uw huurprijs wordt vanaf nu niet meer verhoogd. Iedere maand betaalt u een voorschot voor 
uw servicekosten. Eén keer per jaar berekenen we de werkelijke kosten. Deze kosten 
verrekenen we met de voorschotten die u al betaald heeft. Hierop worden de 
voorschotbedragen van het jaar daarop aangepast. 

 
Krijg ik extra hulp als ik speciale wensen of eisen heb voor een woning (bijvoorbeeld: ik moet in 
Zoetermeer blijven)? 

Tijdens het huisbezoek bespreken we uw persoonlijke situatie voor het vinden van een 
nieuwe woning. We kunnen niet veel afwijken van de voorwaarden uit het sociaal plan. Wel 
kan de bewonersbegeleider u goede tips geven hoe u een geschikte woning vindt.  

 

Onderhoud van de woning 
Waarom gaat de huur niet omlaag nu de woningen gesloopt worden? En wat als de woningen niet 
functioneren? 



Nu het sloopbesluit is genomen, bevriezen we uw huurprijs. Als uw woning gebreken 
vertoont, dan vragen wij u dit bij ons te melden. Uiteraard moet u nog wel veilig in uw woning 
kunnen wonen. We bekijken hoe we de reparatie het beste kunnen doen. 

 
Ik heb last van schimmel in mijn badkamer, wat doet Vidomes hier aan? 

Dit kunt u bij ons melden. Wij kijken wat er aan te doen is en hoe het schoongemaakt kan 
worden. 

 
Muizen hebben mijn eigendommen in de berging beschadigd, wat kan ik nu doen? 

Om muizen te bestrijden, kunt u muizenvallen of gif aanschaffen. Let op dat u uw woning of 
berging goed schoon houdt. Blijft u last houden van muizen? Neem dan contact op met een 
gespecialiseerde ongediertebestrijder. Beschadigingen aan uw eigendommen kunt u melden 
bij uw inboedelverzekering. 

Kan Vidomes afspraken maken met de gemeente over het extra laten ophalen van het grofvuil? 
Vidomes gaat hierover in gesprek met de gemeentereiniging. 

 

Opleveren huidige woning 
Hoe moet ik straks mijn woning opleveren? 

De woning moet schoon heel en veilig zijn als u de sleutel inlevert bij Vidomes. Na uw 
huuropzegging, plannen we een afspraak met u en de opzichter. Samen loopt u een rondje 
door de woning en bespreekt u hoe de woning oplevert.  

 
Als ik mijn woning verlaat, wordt deze dan ook nog tijdelijk verhuurd? 

Leegstandsbeheerder Interveste probeert de woningen zoveel mogelijk tot 1 oktober 2020 te 
verhuren. Komt een woning leeg, dan zoekt Interveste een tijdelijke huurder. Dit doen we om 
de Roggeakker zo leefbaar mogelijk te houden. 

 
Ik heb een borgsom betaald bij het tekenen van mijn huurovereenkomst. Krijg ik deze terug? 

Laat tijdens het huisbezoek van de bewonersbegeleider zien wat u aan borg heeft betaald. 
Wij bespreken dan waar u recht op heeft. 

 

Sloop en Nieuwbouw 
Als jullie gaan slopen, hoe gaan jullie dan om met de veiligheid? En hoe voorkomen jullie 
milieuverontreiniging?  

In Nederland gelden strenge regels voor het slopen. De partijen waar wij mee samenwerken 
zijn hier in gespecialiseerd en leven deze regels na. 
 

Is het nog wel veilig in de buurt van de brugwoningen? Waarom worden de brugwoningen niet tijdelijk 
verhuurd? 
Ja, het is veilig rondom de brugwoningen. In de brugwoningen hebben we alvast onderzoek laten 
doen naar asbest. Hierbij zijn gaten in de muren gemaakt, daarom kunnen we de woningen niet meer 
verhuren. We hebben de voordeuren dichtgetimmerd zodat vreemde gasten niet naar binnen kunnen. 
 
Is de sloopvergunning al toegewezen?  
 Nee. De sloopmelding wordt later in het traject gedaan. 
 
Welke type woningen bouwt Vidomes terug? En voor welke woningen komen we in aanmerking? 

We zijn nog bezig met het ontwikkelen van de nieuwbouw. We proberen een gevarieerd 
aanbod terug te plaatsen. Of u straks voor de nieuwe woningen in aanmerking komt, hangt 
onder andere af van uw inkomen en gezinssituatie op het moment dat de nieuwe woningen 
klaar zijn. 

 
Moet ik nu al kiezen of ik wil terugkeren? 

Tijdens het huisbezoek, of voordat u uw woning verlaat, geeft u aan of u eventueel in 
aanmerking wilt komen voor een nieuwbouwwoning. Op het moment dat de 
nieuwbouwwoningen bijna klaar zijn, vragen wij of u nog steeds interesse heeft om terug te 
keren. U zit dan nog nergens aan vast en kunt er nog vanaf zien. 

 



Als ik wil terugkeren naar een nieuwbouwwoning, waar blijf ik dan in de tussentijd als mijn woning 
gesloopt wordt en de nieuwbouw klaar is? 

U gaat eerst met uw urgentie op zoek naar een andere woning en verhuist als u deze 
gevonden heeft. Als de nieuwbouw bijna klaar is, krijgt u een aanbod om te reageren op een 
nieuwbouwwoning.  

 
Is er al bekend wat de huurprijzen voor de nieuwbouwwoningen worden? 

Nee, nog niet. Zodra dit bekend is, laten wij het weten. Wel weten we dat we sociale 
huurwoningen gaan terugplaatsen. En we bouwen minstens evenveel woningen terug.  


