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Hoflaan & Weidehof  
Van sloop naar nieuwbouw 
U heeft uw stadsvernieuwingsurgentie (SV-urgentie) ontvangen en u kunt op zoek  
naar een andere huurwoning. Wij krijgen hier veel vragen over. Met deze nieuwsbrief 
geven wij antwoord op de meest gestelde vragen .  

Uitbetalen vergoedingen  

• U ontvangt binnen twee weken € 4.000. Dit is het eerste deel van uw vergoeding.  

• U ontvangt € 2.029 zodra u de sleutels van uw woning inlevert.*  

• U ontvangt de laatste maand huur ook terug zodra u de sleutels inlevert. 
 
*Heeft u een huurachterstand? Of zijn er kosten omdat uw woning niet in orde blijkt bij 
de oplevering? Dan verrekenen wij deze achterstand en kosten met het tweede deel 
van de vergoeding.  

Passend toewijzen 

Wij krijgen vragen van huurders die met een SV-urgentie op een andere woning 
reageren en dan toch niet op een van de eerste plaatsen staan. Dit komt omdat u voor 
sommige woningen niet voldoet aan de eisen die aan het passend toewijzen worden 
gesteld. 
 
Wat betekent passend toewijzen?  
Passend toewijzen betekent dat de hoogte van uw huur aansluit bij de hoogte van uw 
inkomen en uw huishoudgrootte. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u 
financieel kan dragen of dat u een te grote woning krijgt. U kunt daarom niet op alle 
woningen reageren.  
 
Bijvoorbeeld: een huurder met een klein huishouden (een of twee personen) komt 
niet in aanmerking voor een grote woning. In de advertentie op Woningnet staat dan 
‘minimaal drie personen.’ 
 
In onderstaand schema ziet u op welke woningen u kunt reageren.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Let op! Heeft u een eenpersoons huishouden en is uw leeftijd boven de AOW-grens? Dan geldt 
in bovenstaand schema een maximaal jaarinkomen van € 22.375.  
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Contact 

Hoflaan 

hoflaan@portaal.nl 

0800-7678225 (gratis)  

of 0318 - 89 89 89  

(mobiele bellers) 
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Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en wordt 

verspreid onder de bewoners 

van : 

Hoflaan 101 t/m 135  

Hoflaan 137 t/m 167  

Weidehof 33 t/m 56 
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De meeste woningcorporaties werken volgens bovenstaande schema. Zo adverteren 
zij ook de woningen. Portaal doet dit anders. Wij adverteren de woning met de 
huurprijs zoals deze is. Afhankelijk van uw inkomen en huishoudgrootte verlagen wij 
de huur van de woning. Dit noemen we aftoppen. Dit geldt alleen bij 
huurtoeslaggerechtigden! Mensen die geen recht hebben op huurtoeslag krijgen ook 
geen afgetopte huur. En betalen de (kale) huurprijs uit de advertentie.  

Ook als u wel recht heeft op huurtoeslag raden wij u aan een woning te kiezen die 
zoveel mogelijk bij de hoogte van uw inkomen past omdat de huurtoeslag niet de hele 
verhoging compenseert!  

Zorg dat uw gegevens actueel zijn! 
Zijn in uw inkomen of samenstelling van uw huishouden veranderd? Pas deze dan 
direct aan op Woningnet. Dat voorkomt teleurstelling achteraf. Uw gegevens worden 
bij het toewijzen van de woning gecontroleerd. Kloppen deze niet? Dan gaat de 
toewijzing niet door. U controleert en past uw gegevens aan op Woningnet via uw 
Woningnet-account.  

Hoe vraag ik huurgewenning aan? 

U stuurt een mail naar Hoflaan@portaal.nl o.v.v. uw naam en huidige adres. U stuurt 
de volgende bijlage mee: 

• Uw huurcontract voor uw nieuwe woning. 

• Het energielabel van uw nieuwe woning. Vraag deze op bij uw nieuwe huisbaas of 
woningcorporatie. Het staat in de woningwaardering.  

• De huidige huurtoeslag, de beschikking van de belastingdienst 

• Proefberekening van de huurtoeslag van uw nieuwe woning via www.toeslagen.nl.  

• Als u geen huurtoeslag ontvangt, willen wij dat ook weten. Zowel van uw nieuwe 
als van uw oude woning. Via een proefberekening op www.toeslagen.nl laat u dit 
zien.  

• Inkomensverklaring belastingdienst of jaaropgave 2017 van u en de personen die 
met u mee verhuizen die boven de 18 jaar zijn.  

 
Pas als wij al deze gegevens van u hebben ontvangen, kunnen wij een berekening 
voor de huurgewenning maken. Het maximaal uit te keren bedrag aan huurgewenning 
is € 2.591 (prijspeil juli 2017).  
 
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een tabel die laat zien hoe u zelf 
een (proef)berekening kan maken van de huurgewenning. U kunt dan uitrekenen waar 
u misschien recht op heeft.  

Nieuwbouw Hoflaan 

Op donderdag 12 april is er in het beheerderskantoor op de Willem Klooslaan een 
inloop geweest. Hier lieten we de eerste schetsontwerpen zien voor de nieuwbouw. In 
het ontwerp zoals het er nu ligt, komen er ongeveer 80 appartementen terug en 
hebben de woningen een oppervlakte tussen de 55m2 en 65m2.  
 
Wilt u de tekening bekijken? Maak dan een afspraak met Umit (beheerder 
leefomgeving). Via onderstaande contactgegevens neemt u contact met hem op.  

Contactgegevens Portaal  

 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Bel dan naar  
onze klantenservice 0318 – 89 89 89 en vraag naar Ilse Houtman of mail naar 
hoflaan@portaal.nl. 

• Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met, Ron Mul, bewonersbegeleider bij 
Portaal, via 0800 – 767 82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (voor mobiele bellers). U 
kunt dan een afspraak met hem maken 
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