
FAQ 

Prinses Margrietlaan 271 t/m 368 (fase 3) 

Wanneer begint de toewijzing van de nieuwe woningen? 

De informatie over de toewijzing wordt voor de zomervakantie verstuurd. Na de zomervakantie zijn 

dan de gesprekken. 

Hoe gaat het toewijzen van de nieuwe woningen? 

Hieronder leest u in het kort de toewijzingsregels: 

1) De toewijzing gaat volgens het passend toewijzen 

2) De toewijzingsregels voldoen aan de huisvestingsverordening van de gemeente Zeist.  

3) Alle huurders van de Prinses Margrietlaan 271 t/m 368 en in de voormalige flat aan de 

Prinses Margrietlaan 235 t/m 270 die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, 

krijgen voorrang op andere woningzoekenden. 

4) Als er meerdere passende kandidaten zijn voor een bepaalde nieuwbouwwoning, dan wordt 

deze woning toegewezen aan de kandidaat die volgens de huurovereenkomst in totaal het 

langst woonachtig is aan de Prinses Margrietlaan en/of Prinses Irenelaan.  

5) Wanneer een beoogd huurder vóór het tekenen van het definitieve huurcontract afziet van 

al toegewezen woning in de nieuwbouw, vindt voor deze woning een nieuwe verdeelronde 

plaats. Huurders die al een toewijzing voor een nieuwe woning hebben, doen niet mee in 

deze verdeelronde. 

 

In 4 rondes met 4 verschillende woningtypes worden de toewijzingsgesprekken gehouden: 

1e ronde: eengezinswoningen met tuin  

2e ronde: begane grond appartementen  

3e ronde: 3-kamerappartement  

4e ronde: 4-kamerappartementen 

 

Wat worden de huurprijzen van de woningen? 

De kale huurprijzen zijn aangepast aan het passend toewijzen. 

3 kamer appartement € 535,-  

4 kamerappartement € 592,- 

Eengezinswoning €635,- 

Heeft u een inkomen boven € 36.165,- dan is de huurprijs voor een eengezinswoning € 710,68,-  

Is er voor iedereen een nieuwbouwwoning beschikbaar? 

In principe kunnen alle huurders met een vaste huurovereenkomst verhuizen naar een 

nieuwbouwwoning. Maar niet iedereen kan verhuizen naar een woning van zijn/haar keuze. 

Daarvoor zijn uw inkomensgegevens en uw woonduur van belang. Zie onder toewijzen. 

Ik wil niet verhuizen naar de woning die mij is toegewezen 

Het toewijzen gaat volgens de toewijzingsregels en volgens de geldige regelgeving. Wanneer u niet 

wil verhuizen naar de toegewezen nieuwbouwwoning kan het voorkomen dat u dan naar een 

tijdelijke woning moet gaan verhuizen in afwachting van een andere nieuwe woning. Zie hoofdstuk 

3 van het Sociaal Statuut. 

Wanneer gaan we verhuizen? 

Als de woningen gereed zijn en de straten erom heen ingericht zijn, kan de verhuizing beginnen. 

Wanneer dit precies is, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We houden u op de hoogte. 

Wat betekent de huuropzegging per 1 maart 2018 

In de wet staat dat een verhuurder ten minste één jaar van te voren moet aankondigen dat de 

huur wordt opgezegd. (zie ook paragraaf 2.4.4. Sociaal Statuut). De huur van uw huidige woning 

wordt opgezegd bij het tekenen van uw nieuwe huurovereenkomst. 



 

 

Wanneer wordt de flat gesloopt? 

Wanneer alle huurders zijn verhuisd, wordt de flat overgedragen van Woongoed Zeist aan de 

Wijkontwikkelingsmaatschappij. De WOM maakt de sloop planning en zorgt dat de flat wordt 

gesloopt. De sloopdatum kunnen we nu nog niet aangeven.  

Kan ik ook nog verhuizen naar een woning buiten Kerckebosch met een 

stadsvernieuwingsurgentie? 

Wilt u naar een andere woning buiten Kerckebosch verhuizen, dan kunt u een 

stadsvernieuwingsurgentie aanvragen bij Woongoed Zeist. Daarvoor heeft Woongoed Zeist uw 

inschrijfnummer van WoningNet nodig. U moet wel met uw urgentie zelf reageren op het aanbod 

op WoningNet. 

 

Wat gebeurt er met de woningen die leegkomen? 

Deze woningen worden door AdHoc beheer tijdelijk verhuurd. 

Gaat iedereen tegelijkertijd verhuizen? 

Zodra een woning is opgeleverd aan een huurder, kan een huurder gaan verhuizen. Er is een 

periode dat er in de wijk veel verhuisd gaat worden. 

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de medewerker projectparticipatie van Woongoed Zeist 

(Kirsti Hammer) op het telefoonnummer 030 693 66 00 of via info@woongoedzeist.nl 

Iedere donderdagmiddag van 13 tot 14 uur is er spreekuur in het Wijkinformatiecentrum aan de 

Graaf Lodewijklaan 15. 
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