
 
 

 
Q+A NIEUWSTRAAT-VENESTRAAT 

 
Terugkeer(garantie) 
 
Kan ik nadat de nieuwe woningen zijn opgeleverd weer terug naar de Nieuwstraat-Venestraat? 
U krijgt de mogelijkheid om terug te keren, dit noemen wij terugkeergarantie. Alle afspraken die 
we hierover maken, nemen wij op in het Sociaal Plan. 
 
Hoe gaat de toewijzing van verschillende woningen? 
De exacte regels bij terugkeer nemen wij op het in Sociaal Plan. Dit gebeurt in overleg met de 
klankbordgroep. De regels voor passend toewijzen zijn hierbij wel van toepassing. 
 
Kan ik weer terug naar een zelfde type woning? 
Er komen voldoende vergelijkbare woningen terug voor de huidige huurders. 
 
Kan ik altijd terug? Ook als ik boven de inkomensgrens zit? 
Er zijn mogelijkheden. Woningcorporaties mogen 10% van de vrijgekomen sociale 
huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een hoger jaarinkomen dan € 42.436 (in 2019). 
Dit wordt echter per situatie bekeken.  
 
Stadsvernieuwingsurgentie 
 
Op welke woningen kan ik reageren? 
Via de stadsvernieuwingsurgentie kunt u met voorrang reageren op woningen in de regio 
Haaglanden. 
 
Als ik niet wil terugkeren, heb ik dan ook recht op de stadsvernieuwingsurgentie? 
Ja, hier heeft u dan ook recht op. 
 
Hoe lang krijg ik de tijd om een (tijdelijke) woning te vinden? 
U krijgt een jaar de tijd om een woning te zoeken op het moment dat u de 
stadsvernieuwingsurgentie heeft. We verwachten dat die periode halverwege 2020 ingaat. 
 
Kan ik een wisselwoning krijgen? 
Nee, u krijgt geen wisselwoning. U krijgt een stadsvernieuwingsurgentie. Via deze urgentie kunt 
u met voorrang reageren op het woningaanbod. Als dit u zelf niet lukt, dan kijken wij hoe we u 
hierbij kunnen helpen. 
 
Behoud ik mijn inschrijfjaren die ik heb opgebouwd? 
Nee. Als u gaat verhuizen dan, verliest u uw opgebouwde jaren. 
 
Verhuiskostenvergoeding 
 
Heb ik recht op een vergoeding? 
Ja, u heeft recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Deze bedraagt 6253 euro. Dit 
bedrag ontvangt u één keer. Als u besluit om terug te keren, dan krijgt u niet nog een keer een 
vergoeding. 
 
Ik sta jaren ingeschreven op Woonnet. Als ik morgen een andere woning vind, krijg ik dan ook 
een vergoeding? 
Nee, u krijgt pas een vergoeding als u via de stadsvernieuwingsurgentie een andere woning 
heeft gevonden of als het sociaal plan definitief is. U mag natuurlijk eerder verhuizen als u in de 
tussentijd een andere woning heeft gevonden. 



 
Krijg ik ook een vergoeding als ik een garage heb? 
De verhuiskostenvergoeding geldt alleen voor zelfstandige woningen. 
 
Nieuwe woningen & woonomgeving 
 
Hoe groot is de kans dat het plan doorgaat? 
Dit plan past binnen de langetermijnstrategie van WoonInvest. Met dit plan bouwen we (extra) 
duurzame woningen. De gemeente is hier een voorstander van, omdat er momenteel in 
Leidschendam een tekort is aan woningen. 
 
Blijven de woningen betaalbaar? 
Er komen sociale huurwoningen terug, zodat de woningen betaalbaar blijven. Huurtoeslag blijft 
van toepassing. De regels voor passend toewijzen blijven ook van toepassing. 
 
Hoe groot zijn de woningen die terugkomen? 
Het wordt een mix van kleine en grote woningen. Alle woningen hebben een balkon. De exacte 
afmetingen van de verschillende ruimtes in de woning (bijvoorbeeld badkamer, keuken) zijn nog 
niet bekend. Op https://de-bres.wooninvest.nl/ vindt u de plattegronden en foto’s van de grootte 
van de woningen. 
 
Komen er individuele bergingen? 
Elke woning krijgt een eigen berging. In het eerste ontwerp waren er nog geen eigen bergingen 
opgenomen. Er was wel een gezamenlijke fietsenstalling. Wij hebben daarna onderzocht of er 
alsnog eigen bergingen kunnen komen in plaats van een gezamenlijke fietsenstalling. Hieruit is 
gebleken dat dit kan.  
 
Komen er garages terug? 
Nee, we bouwen geen garages. 
 
Wat gaat er gebeuren met de groenvoorzieningen in de woonomgeving? 
Dat is nog niet bekend. De gemeente is verantwoordelijk voor de groenvoorzieningen. 
WoonInvest gaat hierover overleggen met de gemeente.  
 
Er worden meer woningen gebouwd. Voldoet het plan nog aan de parkeernorm? 
Ja, het plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente.  
 
Komt er een bouwstop als gevolg van stikstofuitstoot? 
Bij stikstof wordt er gekeken naar twee perioden: de periode van sloop en bouw en de periode 
van gebruik. De bouwmethode is nog niet bekend, maar deze zal in ieder geval een minimale 
uitstoot van stikstof hebben. De nieuwe woningen zijn veel energiezuiniger en gasloos. Hierdoor 
wordt er veel minder stikstof uitgestoten.  
 
Communicatie 
 
Waar vind ik meer informatie over de plannen? 
Alle actuele informatie vindt u op de website: https://de-bres.wooninvest.nl/. Daarnaast 
informeren wij u via een nieuwsbrief. 
 
Bij wie kan ik terecht voor vragen? 
Caroline Bax is uw contactpersoon. U bereikt haar via 06 538 920 79 of via 
nieuwstraatvenestraat@wooninvest.nl. 
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