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Op 24 juni 2019 was een bewonersbijeenkomst met een 

grote opkomst en een goede sfeer. De eerste ideeën over 

de nieuwe Aquarius zijn goed ontvangen. Op 3 juli 2019 is 

de peildatum afgegeven door de gemeente Amstelveen. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u wat de peildatum pre-

cies inhoudt.

 

Wat betekent de peildatum voor mij?

Wilt u verhuizen naar een andere woning - en niet terugkeren 

naar de Aquarius - dan kunt u zich nu bij WoningNet regi-

streren en bent u stadsvernieuwingsurgent. Daarmee heeft u 

voorrang op de reguliere woningzoekenden in Amstelveen. 

Reageren meerdere sv-urgenten op dezelfde woning, dan gaat 

degene met de langste woonduur voor.

 

Hoe schrijf ik in bij Woningnet?

Dat gaat als volgt;

• Vul het formulier in dat u bij het sociaal plan heeft gekregen;

• Lever dit formulier in bij Ilse van Wijk, tijdens het spreekuur. 

Iedere woensdag van 14.00-15.00 uur;

• Heeft u het formulier niet meer, dan kunt u er een ophalen 

tijdens het spreekuur.

 

Ik sta al ingeschreven bij WoningNet

Dan behoudt u de inschrijving. U krijgt wel een nieuw registra-

tienummer. Voor zoeken met sv-urgentie gebruikt u uw nieuwe 

registratienummer.

 

Nieuws & informatie
Aquarius, Watercirkel 372-666



Wachtwoord aanmaken en reageren op wonin-

gen

Na inschrijving in WoningNet krijgt u een bevestiging via de 

mail. Vervolgens moet u een wachtwoord aanmaken:

• Ga naar woningnet.nl;

• Klik op stadsregio Amsterdam;

• Vul bij het veld inloggen uw registratienummer in en klik op 

“wachtwoord vergeten”;

• Maak uw nieuwe wachtwoord aan. 

 

Bent u ingelogd en ziet u rode balkjes omdat er gegevens zou-

den ontbreken, dan kunt u dit negeren en starten met zoeken 

naar een nieuwe woning.

 

Wat is een passende woning bij mijn inkomen?

Uw inkomen moet passend zijn bij de rekenhuur volgens de in-

komenstabel. In WoningNet staat een inkomenstabel. Daarmee 

kunt u zien op welke woningen – met welke rekenhuur - u mag 

reageren. 

 

Uw huishoudgrootte moet passend zijn bij de 

grootte van de woning.

Het aantal leden van uw huishouden moet passen bij de opper-

vlakte van de woning waarop u reageert. 

• Een of meer volwassenen zonder kinderen: woningen tot 

maximaal 60 m2

• Een of twee volwassenen met minimaal een kind jonger dan 

18 jaar: minimaal driekamer woningen tot 70 m2

• Een of twee volwassenen met minimaal drie kinderen onder 

18 jaar: minimaal vierkamer woningen vanaf 70 m2 

 

 

 

 

Reageren op maximaal twee woningen per week 

 Iedere week adverteert WoningNet de woningen die beschik-

baar komen. U kunt per week op maximaal twee woningen 

reageren. De reactietermijn sluit iedere maandag om 12.00 

uur. U kunt alleen reageren op woningen die passen bij uw 

huishoudgrootte en inkomen.  

 

Ik wil terugkeren of ik twijfel nog

Weet u zeker dat u terug wilt keren na de renovatie, dan hoeft u 

zich nog niet in te schrijven bij WoningNet. Twijfelt u nog over 

terugkeer, dan adviseren wij u wel in te laten schrijven. U houdt 

dan keuze. Ziet u een leuke woning op WoningNet dan kunt u 

reageren. Vindt u geen leuke woning, dan kunt u altijd terug-

keren naar Aquarius. In het vierde kwartaal van 2019 hebben 

we de plannen (in concept) klaar en kunt u zien welke kant het 

uitgaat met de renovatie.

 

Ik heb een jongerencontract, wat nu?

Met een jongerencontract krijgt u geen sv-urgentie krijgen. 

Medio 2020 bieden wij u een wisselwoning aan. Na de reno-

vatie kunt u terugkeren naar uw woning tenzij uw contract 

afloopt. Na de zomer leggen we tijdens een informatiebijeen-

komst uit wat de renovatie voor u betekent.

 

Meest gestelde vragen bewonersavond

Tijdens de bewonersavond zijn veel vragen gesteld. Deze 

maand ontvangt u een overzicht van de meest gestelde vragen 

en de antwoorden.

 

 



Meld u aan voor de nieuwe Bewonerscommissie

De bewonerscommissie heeft zich de afgelopen tijd hard ge-

maakt voor de bewoners die zo snel mogelijk willen verhuizen. 

Het resultaat is dat er een peildatum is afgegeven. We willen de 

commissieleden bedanken voor hun tijd en inzet.

 

De nieuwe bewonerscommissie denkt mee over de renovatie en 

de verdere uitwerking van het sociaal plan. Tijdens de bewo-

nersavond hebben zich al een paar mensen aangemeld. Wilt u 

meepraten over de nieuwe Aquarius, mail Agnes van Mourik, 

a.vanmourik@eigenhaard.nl.

 

 

Spreekuur

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, stadsvernieuwingsur-

gentie of de renovatie, komt dan naar ons spreekuur of neem 

contact op met Ilse van Wijk. Haar contactgegevens staan 

onderaan deze brief.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ilse van Wijk

Bereikbaar op alle werkdagen met uitzondering van

maandag en dinsdagmiddag

T 020 6801801

E info@eigenhaard.nl

 

Ilse houdt spreekuur op woensdag van 14.00 tot 15.00 

uur in de projectwoning Watercirkel 630

 

Reparatieverzoeken

Is er iets stuk in uw woning, laat het ons weten. Via het 

digitale klantportaal op www.eigenhaard.nl kunt u 

direct een afspraak maken via info@eigenhaard.nl of 

bel (020) 6 801 801. 


