
Stand van zaken 
In de eerste maanden van dit jaar hebben
26 gezinnen de huur opgezegd. Het aantal
verhuizingen loopt volgens verwachting.
Bijna alle andere bewoners zijn actief op
zoek naar andere woonruimte. Voor vragen
over de procedure of een nieuwe woning
kunt u altijd contact opnemen met Marianne
Stoeckart of Monique van de Walle.

Verhuiskostenvergoeding aangepast
Per 1 maart 2012 is de verhuiskosten-
vergoeding verhoogd. De vergoeding bij
verhuizing wordt ! 5520,- (was ! 5396,-).
Bij verhuizing met de terugkeeroptie is het
bedrag ! 7398,- (was ! 7232,-).

Lemaire
In mei is de verhuurbrochure van het ap-
partementengebouw gereed. Met informatie
over de woningplattegronden, huurprijzen
en servicekosten. De bewoners uit fase 1
(Liendertseweg 132 – 318) die aangegeven
hebben interesse te hebben in verhuizen
naar Lemaire ontvangen van ons deze
brochure. Ook krijgen zij een uitnodiging
voor een presentatie. Vervolgens kunnen
zij als eerste reageren op het aanbod. Pas
na de toewijzing van woningen aan bewoners
in fase 1 kunnen anderen geïnteresseerden
op de overige woningen reageren. Heeft u
ook interesse en weet u niet zeker of u op
de lijst staat? Neem dan contact op met
Marianne Stoeckart of Monique van de Walle. 

Nieuwbouw Liendertseweg
De architect is bezig met de ontwerpen van
de nieuwe woningen. Op dit moment is daar-
over nog niets te melden. Bewoners van de
eerste fase hebben het recht terug te keren
naar de nieuwbouw aan de Liendertseweg.
Als u terug wilt keren heeft u dit waarschijn-
lijk al aangegeven. Let op: alleen bij de eerste
verhuizing naar een andere woning is de
Huur op Maat regeling nog van toepassing.
Keert u straks terug naar een nieuwbouw-
woning, dan is het geldende huurbeleid van
toepassing. Hoe dit er straks uit gaat zien
is nu nog niet bekend. Om te voorkomen dat
de sociale nieuwbouwwoning straks toch aan
de dure kant is, adviseren wij u nu alleen te
verhuizen naar woonruimte die voor u pas-
send is. 

Asbestcontrole
Voor de aanvraag van de sloopvergunning is
een asbestinventarisatie noodzakelijk.
Woensdag 4 april 2012 inspecteert een me-
dewerker van het bedrijf CiCominfra daartoe
een lege woning. In deze woning wordt niet
gebroken of gesloopt. U heeft geen hinder
van deze inspectie.

Contactpersonen
Marianne Stoeckart    T: (06) 46 06 24 12 
Monique van de Walle T: (033) 476 53 52
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