
De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 
Oldebroek en Putten. Zoekt u een (sociale) huurwoning in één van deze 
gemeenten? Dan vindt u in deze brochure informatie over de mogelijkheden.

Wie komt in aanmerking voor een 
(sociale) huurwoning?

Sociale huurwoningen zijn primair bedoeld voor mensen met een 
jaarinkomen tot € 35.739,- (prijspeil 2016). Deze inkomensgrens is 
landelijk vastgesteld en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voldoet u aan de inkomensgrens, dan kunt u in de regio Noord-
Veluwe terecht voor een sociale huurwoning. Is uw inkomen 
hoger, dan zijn uw kansen beperkt. Slechts een klein percentage 
van de sociale huurwoningen is jaarlijks beschikbaar voor 
mensen met een hoger inkomen.

Wonen op de 
Noord-Veluwe

info

Woningstichting Putten

Bel: (0341) 357 405 

of mail: info@wsputten.nl

Info



Inschrijven
Iedereen die in aanmerking wil komen voor een 
sociale huurwoning in de regio Noord-Veluwe 
moet zich inschrijven. Het maakt geen verschil of 
u op dit moment wel of geen eigen woonruimte 
(huur of koop) heeft.

Inschrijving bij één van de woningcorporaties in 
dit gebied is voldoende voor de hele regio. 
Wel dient u zich bij elke corporatie afzonderlijk 
te registeren als u op een woning van deze 
corporatie wilt reageren. U ontvangt een 
inschrijfbewijs met de datum waarop u zich 
heeft ingeschreven. Vanaf deze datum bouwt 
u inschrijfduur (inschrijftijd) op. Bewaar uw 
inschrijfbewijs goed! Wij vragen ernaar op het 
moment dat u een woning krijgt aangeboden.

Passend toewijzen
Vanaf 2016 moeten corporaties woningen passend 
toewijzen: het inkomen van een nieuwe huurder 
moet passen bij de huurprijs. Dit voorkomt dat 
huurders snel in betalingsproblemen komen 
en de overheid te veel geld uit moet geven aan 
huurtoeslag. De samenstelling van uw huishouden 
en uw gezamenlijk inkomen bepaalt of u voor een 
woning in aanmerking komt. Dit kan gevolgen 
hebben voor uw keuzemogelijkheden. 

Op onze website vindt u een tabel met de criteria 
die bij passend toewijzen worden gehanteerd, 
oftewel voor welke huurprijs u een woning mag 

huren. Ook woningzoekenden met een urgentie of 
een zorgindicatie moeten voldoen aan de gestelde 
eisen. Heeft u geen internet, neem dan gerust 
contact met ons op.

Vervallen inschrijving
Uw inschrijving vervalt:
• als u in de regio Noord-Veluwe een sociale 

huurwoning van één van de samenwerkende 
corporaties betrekt (met een huurcontract voor 
onbepaalde tijd).

• op uw eigen verzoek.
• als u bij verhuizing uw nieuwe adres niet aan 

ons doorgeeft. (Geef een adreswijziging dus 
altijd aan ons door!)

• als u niet meer aan de voorwaarden van de 
inschrijving voldoet.

Wilt u in de toekomst nog een keer verhuizen naar 
een (andere) sociale huurwoning op de Noord-
Veluwe, dan moet u zich opnieuw inschrijven.

Overgangsregeling woonduur tot 1 juli 2016
Wie in de regio Noord Veluwe woont in een 
eigen huur- of koopwoning en zich vòòr 1 juli 
a.s. inschrijft, krijgt de woonduur mee van het 
huidige adres. Woont u bijvoorbeeld vanaf 1 
augustus 1990 in de woning? Dan wordt dat de 
inschrijfdatum. Voor wie zich na 1 juli inschrijft 
geldt de werkelijke inschrijfdatum.



Reageren op een huurwoning
Huurwoningen die vrijkomen in de regio vindt 
u elke week op www.hurennoordveluwe.nl. 
Iedere dinsdag verschijnen er nieuwe woningen. 
Reageer op de woning van uw keuze en zorg dat 
uw reactie op tijd bij de juiste woningcorporatie 
is: uiterlijk de maandag na de publicatie van 
de woning vóór 12.00 uur. U kunt per keer op 
maximaal 5 woningen reageren. 
Heeft u een urgentieverklaring? Dan moet u ook 
reageren op de woning van uw keuze. U krijgt 
voorrang op alle andere woningzoekenden, 
behalve als het aantal reacties boven een bepaalde 
grens komt (dit aantal reacties is per gemeente 
vastgesteld). Vermeld altijd de datum van de 
urgentieverklaring bij uw reactie. Als meerdere 
mensen met een urgentieverklaring reageren, 
gaat de oudste urgentiedatum voor.

Geen internet
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een 
printversie van de vrijgekomen woningen afhalen 
bij één van de woningcorporaties. 

Uitnodiging gesprek
Heeft u de langste inschrijfduur (u staat het 
langst ingeschreven) voor de woning waarop u 
heeft gereageerd? En u voldoet aan eventuele 
voorwaarden die in de advertentie staan vermeld? 
Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek. 
Wij controleren tijdens het gesprek uw gegevens 
op juistheid. Is alles in orde, dan krijgt u de 
woning aangeboden.

Heeft u op meerdere woningen gereageerd? 
Dan kan het zijn dat u ook verschillende 
aanbiedingen krijgt van de verhuurders. 
Aan u de keuze. Laat het ons wel even weten 
als u een woning heeft gevonden!

Loting
In de regio Noord-Veluwe is het toegestaan 
dat corporaties een deel van hun vrijkomende 
huurwoningen verloten. Mensen die nog maar 
kort staan ingeschreven en op korte termijn 

woonruimte zoeken, hebben daardoor meer 
kans op een woning. De corporaties onderzoeken 
de mogelijkheden en treffen voorbereidingen 
om verloting mogelijk te maken. Voor 1 juli 2016 
vindt nog geen verloting van huurwoningen plaats.

Echtscheiding
Gaat u scheiden of verbreekt u een samenwo-
ningsrelatie? Het hangt van de situatie af wie in 
de huurwoning mag blijven wonen. Degene die 
de woning verlaat en een sociale huurwoning 
zoekt op de Noord-Veluwe, moet ingeschreven 
staan (of zich op dat moment inschrijven) bij één 
van de woningcorporaties in de regio.

Voorrang
Het kan zijn dat u om medische of sociale 
redenen niet lang op een (andere) woning kunt 
wachten. In dat geval kunt u urgentie aanvragen 
bij de Regionale Urgentie commissie. Houdt u er 
rekening mee dat het echt om een noodsituatie 
moet gaan. Wilt u meer weten, kijk dan op 
www.hurennoordveluwe.nl. Daar vindt u ook 
de urgentiewijzer, waarmee u een indicatie krijgt 
of het zinvol is om een aanvraag in te dienen. 
Een aanvraag kost € 100,00 (bij een inkomen op 
bijstandsniveau € 50,00).

Verleende urgentie blijft een half jaar geldig in de 
hele regio. Urgentie wordt niet verleend voor een 
specifieke gemeente. U moet dus ook reageren 
op geschikte woningen in de andere deelnemende 
gemeenten. Met een urgentieverklaring krijgt 
u voorrang op alle overige woningzoekenden 
als u reageert op een woning. Een uitzondering 
geldt voor de zogenoemde ‘populaire woningen’. 
Dit zijn woningen waarop meer reacties komen 
dan van te voren is bepaald. Dit aantal kan per 
gemeente verschillen. Bij deze woningen krijgt u 
geen voorrang.

Iedere gemeente in Nederland mag via een 
huisvestingsverordening zelf de regels vaststellen 
rondom de woonruimteverdeling. In de gemeenten 
van de regio Noord-Veluwe zijn die regels 
grotendeels gelijk. Deze brochure is een verkorte 
weergave daarvan. Wilt u meer informatie, of heeft 
u vragen? Kijk op de websites, bel ons, of kom 
langs. Wij helpen u graag!

Voorbeeld:

U laat zich inschrijven in Harderwijk. 
Als u na de inschrijving besluit te reageren 
op een woning in bijvoorbeeld Ermelo of 
Putten, dan geldt de inschrijfdatum in 
Harderwijk en de inschrijfduur die u sinds 
die dag heeft opgebouwd (het aantal dagen 
dat u bent ingeschreven). 



Harderwijk

Nunspeet

Elburg

Oldebroek
Hattem

Heerde

Epe

Ermelo

Putten

UWOON
Postbus 270, 3840 AG Harderwijk
www.uwoon.nl
Kantoor Elburg - elburg@uwoon.nl
Bezoekadres: Robbertsmatenstraat 2 - tel. (0525) 68 49 00
Kantoor Ermelo - ermelo@uwoon.nl
Bezoekadres: Dokter Holtropstraat 77 - tel. (0341) 56 51 00
Kantoor Harderwijk - harderwijk@uwoon.nl
Bezoekadres: Deventerweg 5 - tel. (0341) 41 68 94

Omnia Wonen
Postbus 418, 3840 AK Harderwijk - tel. (0341) 27 87 00
info@omniawonen.nl - www.omniawonen.nl
Bezoek alleen op afspraak
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Woningstichting Putten
Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Postbus 230
3880 AE Putten
Tel: (0341) 357 405
info@wsputten.nl
www.wsputten.nl

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen? 
Neem gerust tijdens kantooruren contact op met afdeling 
Woondiensten.

Deze brochure is bedoeld om u te informeren, u kunt 
geen rechten ontlenen aan de inhoud.

DeltaWonen locatie Noord Veluwe
Postbus 604, 8000 AP Zwolle - tel. (038) 851 02 00
info@deltawonen.nl - www.deltawonen.nl
Kijk voor openingstijden van de woonwinkels op 
www.deltawonen.nl


