Meest gestelde vragen bewonersbijeenkomst 6 oktober 2016
Sloop


Kan ik terugkeren naar mijn wijk?
In dit stadium kunnen wij hier nog geen antwoord op geven. In overleg met de
klankbordgroep maken wij een sociaal plan op. De vraag of u kunt terugkeren en
onder welke voorwaarden bespreken wij met de klankbordgroep. Afspraken over
terugkeer nemen wij op in het sociaal plan. Het sociaal plan is naar verwachting in
juni 2017 gereed.



Waarom kan er nu niet direct een urgentie worden afgegeven zodat we vanaf
volgende week al kunnen reageren op lege woningen?
Wij kunnen urgenties eerder afgeven zodat u eerder met voorrang kunt reageren op
woningen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden bespreken wij
graag met de klankbordgroep. Wij willen daarom snel starten met de klankbordgroep
besprekingen. Besluiten wij na overleg met de klankbordgroep om de urgenties
eerder te laten ingaan? Dan informeren wij u hierover.



Bestaat de bijdrage in huurgewenning nog?
Ja. In overleg met de klankbordgroep kunnen we deze regeling opnemen in het
sociaal plan.



Moet ik mij inschrijven als woningzoekende?
U kunt zich inschrijven via www.woonnetrijnmond.nl. Schrijf u snel in. Hoe langer u
ingeschreven staat, des te meer kans maakt u op een andere woning. U betaalt 10
euro inschrijfkosten. U verlengt uw inschrijven jaarlijks via Woonnet Rijnmond.



Krijgen we nog steeds brieven over tuinonderhoud?
Zolang u huurt van Woonvisie heeft u de verplichting om uw tuin te onderhouden.



Wanneer betaalt Woonvisie de verhuiskostenvergoeding?
Wij verwachten in april 2017 de vergoeding uit te kunnen betalen.



Wat worden de huurprijzen van de nieuwe woningen?
Dat is nog niet bekend. Begin 2017 informeren wij u hier verder over.



Ik heb een laag inkomen, kan ik ook terugkeren naar de nieuwbouw?
De huurprijzen zijn nog niet bekend. Wij kunnen u daarom in dit stadium niet vertellen
of u kunt terugkeren.



Ik wil naar een appartement, krijg ik daar ook een urgentie voor?
U kunt ook met voorrang reageren op appartementen.



Ik wil wel verhuizen naar een seniorenwoning in de wijk, kan dat?
Met uw urgentie reageert u met voorrang op alle woningen in Rhoon.

