
De toekomstige bewoners Nieuwbouw Vondellaan 
 
 
 

 
  

De nieuwe appartementen zijn sociale huurwoningen geschikt voor 
zelfstandige verhuur.  
 
Het voornemen is om de woningen via het Leger des Heils te verhuren aan 
specifieke doelgroepen. Onderstaand een korte beschrijving van de 
beoogde doelgroepen. 
  
Regulier woningzoekenden 
4 huurwoningen worden toegewezen aan regulier woningzoekenden die als 
goede buur een steuntje in de rug bieden aan de overige bewoners.  
  
Specifieke doelgroepen 
 
Midstay 
8 appartementen zijn bedoeld voor woningzoekenden die door 
omstandigheden met spoed een eigen woning nodig hebben, (denk aan 
gescheiden ouders), het gaat hier om bewoners die geen zorg nodig 
hebben. We noemen dit Mid stay. Vaak hebben ze als woningzoekende niet 
genoeg inschrijftijd bij WoningNet, waardoor de huisvestingsvraag niet via 
de reguliere woonruimteverdeling opgelost kan worden. De mid stay 
woningen zijn contracten voor een periode van maximaal 3 jaar, waarna de 
bewoner vertrekt naar een andere huur- of koopwoning.  
 
Huurders van het Leger des Heils (LdH)  
10 woningen worden verhuurd aan huurders (18+) van het Leger des 
Heils. Het gaat hier om huurders die een volgende stap maken in hun 
herstel en zelfstandig gaan wonen met ambulante begeleiding. De 
ambulante begeleiders van het Leger des Heils helpen de huurders op het 
gebied van financiën, werk en het opbouwen van een sociaal netwerk.  
  
1 gemeenschappelijke woonkamer. 
Eén woning wordt bestemd als gezamenlijke woonkamer voor alle 
bewoners van het appartementengebouw. 
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Schematische weergave verdiepingsplattegronden met daarin de doelgroep aangeven. 


