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Aan de Prins Hendrikstraat/Jolinkstraat bouwen we 76 eigentijdse huur appartementen.  

Via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte. In deze uitgave leest u wat de huurprijzen 

worden. Ook vindt u in deze nieuwsbrief informatie over de verhuur van de woningen.

Huurprijzen onder de huurtoeslaggrens
 
We hebben de huurprijzen voor de nieuwbouw definitief vastgesteld. Voorop staat dat  

we deze nieuwbouw betaalbaar willen houden voor mensen met lagere inkomens. Daarom  

houden we de huurprijzen van alle appartementen bewust onder de laagste huur toeslag

grens. De 2kamerappartementen krijgen een netto huurprijs van € 550,* per maand.  

De netto huurprijs voor de 3kamerappartementen wordt € 607,46* per maand. 

* Prijspeil 2019
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Verhuurregels gericht op doorstroming
 

WVH wil met deze nieuwbouw de doorstroming op de Hoekse woningmarkt bevorderen. Daarom verhuren 
we de appartementen aan mensen van 55 jaar en ouder. Veel oudere Hoekenezen wonen alleen of samen 
in een eengezinswoning nadat hun kinderen op zichzelf zijn gaan wonen. Als zij naar de nieuwbouw  
verhuizen, komt hun eengezinswoning beschikbaar. En degene die in die eengezinswoning gaat wonen, 
maakt misschien ook weer een woning vrij. Zo ontstaat doorstroming op de woningmarkt.

Hoekenezen van 55 jaar en ouder die nu in een eengezins

woning van WVH wonen en naar de nieuwbouw willen  

verhuizen, kunnen voorrang krijgen via onze wooncoach. 

Meer informatie vindt u op onze website: www.wvhwonen.

nl/nl/wooncoach. Of neem contact op met onze afdeling 

Wonen, telefoon 0174  38 99 40 (maandag tot en met  

vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur), email verhuur@wvhwonen.nl.

Ook onze keuze om de nieuwe appartementen betaal

baar te houden, helpt om de doorstroming te bevorderen. 

Huurders die al lang een woning van WVH huren, betalen 

vaak een relatief lage huur. Door de huurprijzen onder 

de laagste huurtoeslaggrens te houden, is de stap om te 

verhuizen voor hen minder groot. En voor huurders van een 

WVHeengezinswoning met een inkomen boven de huur

toeslaggrens zijn er ook mogelijkheden. Zij kunnen via de 

wooncoach in aanmerking komen voor een woning in deze 

nieuwbouw. Voor hen zetten we de 10% vrije toewijzings

ruimte in. Dit betekent dat maximaal 10% van de woningen  

beschikbaar is voor wooncoachkandidaten met een  

gezamenlijk jaarinkomen van € 38.035 tot € 42.436*. Ook 

voor wooncoachkandidaten met een inkomen hoger dan  

€ 42.436* is maximaal 10% van de woningen beschikbaar. 

Zo bevorderen we de doorstroming optimaal.

Toewijzing van de nieuwe appartementen
In onderstaande tabel kunt u zien wie in aanmerking komt 

voor een appartement en voor wie de 10% vrije toewijzings

ruimte geldt. In principe geldt dat minimaal één van de 

toekomstige huurders 55 jaar of ouder is. 

Toewijzing nieuwe appartementen

1 of 2 personen, 55 jaar of ouder 2-kamerappartement 3-kamerappartement

gezamenlijk inkomen tot € 38.035 per jaar* X X

gezamenlijk inkomen vanaf € 38.035 tot € 42.436 per jaar* 10%, via de wooncoach

gezamenlijk inkomen vanaf € 42.436 per jaar* 10%, via de wooncoach

* Prijspeil 2019

Inschrijven bij Woonnet Rijnmond
De nieuwe appartementen worden aangeboden via een  

advertentie op Woonnet Rijnmond. Dit gebeurt nadat we 

zijn gestart met de bouw. Meer informatie hierover volgt in 

een volgende uitgave van de nieuwsbrief. 

Om voor een woning in aanmerking te kunnen komen, is het 

een vereiste dat u bent ingeschreven bij Woonnet Rijnmond. 

Schrijft u zich dus in elk geval in bij Woonnet Rijnmond, als 

u daar nog niet bent ingeschreven. Hoe langer uw inschrijf

duur, hoe meer kans u maakt op een woning. 

A	 ALGEMENE	BEPALINGEN

1	 De	algemene	inschrijfvoorwaarden	zijn	van	toepassing	op	alle	

inschrijvingen	van	woningzoekenden	in	het	woningzoekenden

register	van	WoonnetRijnmond.	

2	 Deze	 voorwaarden	 zijn	 geldig	 vanaf	 1	 september	 2007	 en		

gewijzigd	per	12	februari	2018.

3	 Dit	 woningzoekendenregister	 is	 ingesteld	 met	 als	 doel		

woningzoekenden	in	aanmerking	te	kunnen	laten	komen	voor	

de	 woningen	 en	 andere	 objecten	 die	 via	 het	 aanbodinstru

ment	van	WoonnetRijnmond	worden	aangeboden.	

4	 Met	het	voeren	van	dit	woningzoekendenregister	 faciliteert	

WoonnetRijnmond	 namens	 haar	 leden	 de	 bemiddeling	 van	

woonruimte	op	basis	van	de	Huisvestingsverordening	van	de	

regio	 Rotterdam,	 de	 Spelregels	 woonruimtebemiddeling		

Maaskoepel	en	verder	de	voor	woningcorporaties	toepasselijke		

wet	 en	 regelgeving.	 De	 Huisvestingsverordening	 is	 te		

downloaden	 van	 www.woonnetrijnmond.nl.	 De	 Spelregels	

woonruimtebemiddeling	Maaskoepel	zijn	te	downloaden	van	

www.woonnetrijnmond.nl.	 Het	 gebruik	 van	 de	 gegevens		

gebeurt	 in	 overeenstemming	 met	 de	 vereisten	 die	 de		

Autoriteit	Persoonsgegevens	stelt.

5	 Naast	sociale	(gereguleerde)	huurwoningen	worden	er	in	het	

aanbodinstrument	 van	 WoonnetRijnmond	 ook	 vrije	 sector	

(niet	gereguleerde)	huurwoningen,	koopwoningen	en	overige	

objecten	 zoals	 parkeerplaatsen	 of	 bedrijfsruimten	 aange	

boden.	 Voor	 de	 niet	 gverereguleerde	 huurwoningen	 is	 de		

Huisvestingsverordening	 niet	 van	 toepassing	 en	 zijn	 de		

Spel	regels	 woonruimtebemiddeling	 Maaskoepel	 slechts	 ge

deeltelijk	van	toepassing.	Daarom	zijn	niet	alle	bepalingen	in	

deze	 inschrijfvoorwaarden,	die	geschreven	zijn	voor	sociale	

(gereguleerde)	 huurwoningen,	 op	 deze	 aanbiedingen		

toepasbaar.	Dit	zal	steeds	per	artikel	aangegeven	worden.	

B	 BEGRIPPENLIJST

	 Huisvestingsverordening:	de	verordening	woonruimtebemid

deling	 regio	 Rotterdam	 2015	 zoals	 vastgesteld	 door	 de		

14	gemeenten	in	de	regio	Rotterdam	waarin	de	voorwaarden	

voor	 het	 verkrijgen	 van	 een	 Huisvestingsvergunning	 zijn	

vastgelegd.

	 Huisvestingsvergunning:	de	vergunning	die	op	grond	van	arti

kel	2.3.1	van	de	Huisvestingsverordening	nodig	is	voor	het	in	

gebruik	nemen/geven	van	de	in	de	Huisvestingsverordening	

aangewezen	woonruimte.

	 Spelregels	 Maaskoepel:	 de	 Spelregels	 woonruimtebemidde

ling	 Maaskoepel,	 zoals	 vastgesteld	 door	 de	 federatieraad	

Maaskoepel,	waarin	de	voorwaarden	zijn	vastgelegd	voor	het	

aangaan	van	een	overeenkomst	 tussen	de	woningzoekende	

en	de	corporatie.

	 WoonnetRijnmond:	gezamenlijk	aanbodinstrument	van	de	in	

Maaskoepel	 verenigde	 woningcorporaties,	 die	 namens	 de	

aangesloten	woningcorporaties	zorg	draagt	voor	het	te	huur	

en	 te	 koop	 aanbieden	 van	 de	 vrijgekomen	 en	 beschikbare	

woonruimte	en	andere	objecten.	

	 Woningzoekende:	het	huishouden	dat	staat	 ingeschreven	 in	

het	woningzoekendenregister	voor	het	vinden	van	woonruim

te	 of	 ander	 object	 binnen	 het	 gebied	 van	 de	 deelnemende	

woningcorporaties	aan	WoonnetRijnmond.

	 Woningzoekendenregister:	 het	 bestand	 van	 woningzoeken

den.	Het	register	is	voor	dit	doel	ingesteld	en	wordt	slechts	

voor	 doeleinden	 gebruikt	 die	 in	 deze	 voorwaarden	 staan		

omschreven.

	 Inschrijving:	 de	 registratie	 van	 een	 woningzoekende	 in	 het	

woningzoekendenregister	van	WoonnetRijnmond.

	 Inschrijfduur:	de	periode	tussen	datum	van	inschrijving	en	de	

sluitingsdatum	van	de	advertentie	bij	advertenties	met	een	

einddatum.	 Bij	 advertenties	 zonder	 einddatum	 (directe		

verhuur)	 is	 inschrijfduur	 de	 periode	 tussen	 datum	 van		

inschrijving	en	de	reactie	datum.

	 Reactie/reageren:	 aangeven	 dat	 men	 voor	 een	 specifiek		

object	 in	 aanmerking	 wil	 komen	 naar	 aanleiding	 van	 een		

advertentie	 en/of	 woningaanbieding	 in	 het	 woonruimtebe

middelingssyteem	(WoonnetRijnmond).	

	 Reactieperiode:	de	periode	waarin	een	reactie	op	een	adver

tentie	uitgebracht	kan	worden.	De	woning	staat	dus	in	deze	

periode	op	woonnetrijnmond.nl	geadverteerd.	

	 Zelfstandige	woning:	een	woning	met	een	eigen	voordeur	en	

eigen	voorzieningen	zoals	keuken	en	sanitair.

	 Aanbieding	 van	 een	 gereguleerde	 woning:	 een	 woningzoe

kende	 die	 voldoet	 aan	 de	 voorwaarden	 is	 de	 hoogst		

geplaatste	kandidaat	op	de	kandidatenlijst.

	 Aanbieding	 van	 een	 niet	 gereguleerde	 woning:	 een	 aanbie

ding	voor	een	vrije	sector	huurwoning,	koopwoning	of	overig	

object	zoals	parkeerplaats	of	bedrijfsruimte.

C	 INSCHRIJFVOORWAARDEN

1	 Voorwaarden

Inschrijving	in	het	woningzoekendenregister	van	WoonnetRijnmond	

geschiedt	onder	de	navolgende	voorwaarden:

1.1	 Tenminste	één	lid	van	het	huishouden	is	18	jaar	of	ouder,	of	is	

hoofd	van	een	huishouden	met	minderjarig(e)	kind(eren).

1.2	 Inschrijver	 bezit	 de	 Nederlandse	 nationaliteit	 of	 heeft	 een	

wettige	verblijfsstatus.

1.3	 Aan	 de	 inschrijving	 kunnen	 kosten	 verbonden	 zijn,	 vast	 te	

stellen	door	WoonnetRijnmond.

1.4	 WoonnetRijnmond	kan	het	reageren	op	bepaalde	categorieën	

advertenties	 slechts	 openstellen	 voor	 inschrijvingen	 die	 de	

daarvoor	 vastgestelde	 vergoeding	 als	 bedoeld	 in	 het		

vorige	lid	voldaan	hebben.

2	 Geldigheid	van	de	inschrijving	

2.1	 De	inschrijving	moet	volledig	en	actueel	zijn	en	naar	waarheid	

zijn	ingevuld.	De	woningzoekende	is	hier	zelf	verantwoordelijk	

voor.	 Als	 bij	 de	 controle	 van	 de	 gegevens	 na	 een	 woning

aanbieding	blijkt	dat	de	gegevens	niet	correct	zijn,	dan	mag	

de	woningaanbieding	door	de	corporatie	worden	ingetrokken.	

2.2	 Een	 (toekomstig)	 huishouden	 mag	 slechts	 één	 inschrijving	

hebben.	 Indien	 bij	 controle	 blijkt	 dat	 één	 huishouden	 meer	

dan	eens	ingeschreven	staat,	beëindigt	WoonnetRijnmond	de	

overige	registratie(s).	

Algemene	inschrijfvoorwaarden	

WoonnetRijnmond

www.woonnetrijnmond.nl

http://www.wvhwonen.nl/nl/wooncoach
http://www.wvhwonen.nl/nl/wooncoach
http://verhuur@wvhwonen.nl


Nieuwbouw Prins Hendrikstraat 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van WVH. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze medewerkers Wonen, 

telefoon O174  38 99 4O (maandag tot en met vrijdag van 8.3O tot 12.3O uur), email: verhuur@wvhwonen.nl.
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Ontwikkeling nieuwbouw verloopt volgens plan
 

Op dinsdag 9 juli was in de Hoekstee een inloop
bijeenkomst over het aangepaste bestemmings
plan. Het bestemmingsplan is aangepast op basis 
van het ontwerp dat u in maart heeft gezien.  
Hoewel de bestemming (wonen) niet verandert, 
moet het bestemmingsplan toch worden aangepast. 
Dat is omdat de nieuwbouw niet exact dezelfde 
afmetingen en vorm heeft als de gesloopte Korrel
betonwoningen. 

Verschillende bezoekers kwamen op de inloopbijeenkomst 

af. Zij konden het aangepaste bestemmingsplan bekijken. 

Medewerkers van de gemeente en WVH waren aanwezig 

om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De 

meeste bezoekers hadden vooral interesse in het ontwerp 

van de nieuwbouw.

Aangepast bestemmingsplan ligt ter inzage
Het bestemmingsplan ligt tot 9 augustus aanstaande 

ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot die datum een 

zogenaamde zienswijze indienen. Als er geen zienswijzen 

worden ingediend, kan de gemeente het bestemmingsplan 

daarna definitief vaststellen. Dan lopen we op schema om 

eind van dit jaar te starten met de bouw. Anders moeten 

we eerst de zienswijzen behandelen. 

Informatiebijeenkomst in het najaar
In het najaar organiseren we opnieuw een informatie

bijeenkomst. Dan informeren we u over het definitieve 

bouwplan en de bouw werkzaamheden.


