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In deze nieuwsbrief leest u meer over het ingaan van de 

peildatum op 1 mei 2020, uw stadsvernieuwingsurgentie 

en het telefonisch huisbezoek.

Peildatum

De gemeente Uithoorn is akkoord met het sloopplan. De 

gemeente heeft daarom de peildatum voor de Prinses 

Christinalaan 12 t/m 66a afgegeven. Dit betekent dat u vanaf     

1 mei als stadsvernieuwingsurgent staat ingeschreven.

Stadsvernieuwingsurgentie

U bent stadsvernieuwingsurgent, omdat u moet verhuizen 

vanwege de sloop van uw woning. Vanaf 1 mei kunt u nu met 

voorrang via WoningNet, op zoek naar een andere woning. Uw 

stadsvernieuwingsurgentie is maximaal 18 maanden geldig. 

Daarna starten we met de sloop van de woningen.

Is uw inkomen meer dan € 53.863? Dan heeft u géén recht op 

stadsvernieuwingsurgentie. Neem dan contact op met Doret 

Aarts, uw bewonersbegeleider. Zij bespreekt met u hoe u in 

aanmerking komt voor een andere woning.

WoningNet

Uw bewonersbegeleider schrijft u in bij WoningNet. Daarna 

ontvangt u van WoningNet een e-mail met daarin uw 

inschrijfnummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u 

vanaf 1 mei in op www.woningnet.nl. U kunt per keer op 

maximaal 2 woningen in Uithoorn reageren. Heeft u daarbij 

hulp nodig of heeft u geen internet? Neem dan contact op met 

Doret Aarts.

Let op! Wij kunnen u pas inschrijven bij WoningNet als we uw 

inkomensgegevens hebben. Het is belangrijk dat het juiste 

inkomen op WoningNet staat. Het is uw eigen 

verantwoordelijkheid om dat goed aan ons door te geven.
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Telefonisch huisbezoek

Graag informeren wij u tijdens een huisbezoek over de 

verhuismogelijkheden en het sociaal plan. Helaas kan dit niet 

door de corona maatregelen. Doret neemt nu overdag 

telefonisch contact met u op om de verschillende 

mogelijkheden van de verhuizing te bespreken. Ook neemt zij 

met u uw gegevens, woonwensen en eventuele hulpvragen 

door. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Gegevens

Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie 

heeft Doret de onderstaande gegevens van u en uw 

huisgenoten, ouder dan 18 jaar nodig.

• jaarinkomen van het afgelopen jaar;

• salaris- of uitkeringsspecificatie van de laatste drie 

maanden;

Wilt u een deze gegevens tijdens het telefoongesprek bij de 

hand houden? Aan de hand hiervan, vertelt Doret waar u op 

moet letten als u vanaf 1 mei reageert op een woning via 

WoningNet.

Nieuwbouw

De komende periode starten we met het maken van de 

nieuwbouwplannen. In de loop van 2021 Is daar meer bekend 

over.

Contact

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief dan is Marijn van der 

Weijden te bereiken via het contactformulier op 

www.eigenhaard.nl. Heeft u vragen over de huisbezoeken 

of andere persoonlijke vragen? Neem dan contact op met 

Doret Aarts via 06 510 04 059

Vanwege het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. 

Op eigenhaard.nl staat de laatste informatie. Deze pagina 

houden we actueel.

Tot slot

Deze bijzondere tijd vereist van iedereen aanpassingen, begrip 

en verantwoordelijkheidsbesef. Zorg goed voor u zelf en zorg 

goed voor elkaar.


