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INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP 
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SAMENGEVAT ZETTEN WIJ DE BELANGRIJKSTE VRAGEN EN FEITEN VAN HET SOCIAAL 

PLAN BIJ SLOOP VOOR U OP EEN RIJTJE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt 

gaat worden.  

De technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de 

veranderende woningbehoefte kunnen redenen zijn om te moeten besluiten 

woningen te slopen en eventueel nieuwe woningen terug te bouwen. 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna realiseert zich dat het besluit tot sloop 

van uw woning heel ingrijpend is en wij willen u graag begeleiden bij het vinden 

van een andere woning.  

In deze informatiefolder geven wij u alvast een antwoord op de meest 

voorkomende vragen. 

Natuurlijk zetten wij u niet zomaar op straat!  

Als huurder met een contract voor onbepaalde tijd heeft u, net als 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna, rechten en plichten.  

Deze rechten en plichten zijn in het Sociaal Plan bij Sloop vastgelegd. 

Deze informatiefolder is een samenvatting en leesbare versie van het officiële 

Sociaal Plan bij Sloop. De complete tekst kunt u downloaden via www.wbvap.nl.  

Geldt het Sociaal Plan bij Sloop voor 

iedereen?  

Nee, u heeft alleen recht op het Sociaal Plan indien u:  

 te maken heeft met sloop van uw huurwoning, en; 

 een huurovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd, 

en; 

 woont en ingeschreven staat bij de gemeente 

Hollands Kroon op het adres zoals opgenomen in 

de huurovereenkomst. 



 

Versie 1 
Mei 2014 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moet ik nu al mijn huis uit?  

Nee, u wordt minimaal twaalf maanden van 

tevoren geïnformeerd over de geplande 

sloopdatum. Dit is de peildatum. 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna zegt de 

huurovereenkomst met u op per de geplande 

sloopdatum.  

Wij gaan samen met u op zoek naar andere 

passende woonruimte.  

   

Hoe kom ik aan een andere woning?  

Tijdens het huisbezoek zal uw contactpersoon 

met u uw woonwensen bespreken.  

 

In het Sociaal Plan bij Sloop is bepaald dat u 

voorrang heeft op reguliere woningzoekenden. 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna zet zich 

in om voor u binnen een redelijke termijn een 

woning te vinden die zo goed mogelijk bij uw 

woonwensen past.  

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat u zelf 

andere woonruimte vindt.  

U betaalt geen dubbele huur voor de periode van 

maximaal één maand. 

Hoe word ik geïnformeerd?  

Bewonersinformatieavond: 

U bent uitgenodigd voor een bewonersinformatieavond. Op deze avond krijgt u 

een toelichting op het besluit en worden de plannen en de planning 

gepresenteerd. Bovendien krijgt u uitleg over het sociaal plan, dat onder andere 

herhuisvesting, terugkeergarantie, verhuiskostenvergoeding en dienstverlening 

omvat.  

Het Sociaal Plan bij Sloop geldt voor u vanaf de bewonersinformatieavond.  

Huisbezoek:  

Na de bewonersinformatieavond komen wij op korte termijn bij u thuis voor het 

bespreken van uw specifieke situatie. In dit gesprek inventariseren wij samen 

met u uw persoonlijke situatie, bijzonderheden en wensen.  

Contactpersoon: 

Het slopen van uw woning is bijzonder ingrijpend voor u. Dat begrijpen wij 

goed. Daarom krijgt u een contactpersoon die voor u klaar staat om u zo goed 

mogelijk bij te staan en te helpen.  
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Ik wil graag weer terug naar mijn eigen buurt. Kan dat ? 

Ja, dat is mogelijk.  

U kunt dan gebruik maken van een wisselwoning. Dat is een tijdelijke woning die u 

bewoont totdat u terug kunt keren naar een nieuwbouwwoning op de locatie van uw 

huidige woning. De wisselwoning wordt schoon, gestoffeerd (vloerbedekking en 

gordijnen) aangeboden. De huur van de wisselwoning is nooit hoger dan de huur van uw 

huidige woning. U krijgt van Woningbouwvereniging Anna Paulowna een extra 

vergoeding van € 500,- voor uw tijdelijke verhuizing naar de wisselwoning.   

Kom ik in aanmerking voor een 

vergoeding? 

Jazeker.  

U ontvangt een tegemoetkoming in de 

verhuis- en herinrichtingskosten van  

€ 5.799,- (prijspeil 1 maart 2014).  

75% van de tegemoetkoming ontvangt u al 

bij de schriftelijke opzegging van uw woning 

en acceptatie van een andere woning. De 

resterende 25% wordt na de eindinspectie 

van de te slopen woning aan u uitgekeerd.  

Als u gebruik maakt van een wisselwoning 

ontvangt u 50% van bovengenoemd bedrag 

bij aanvaarding van de wisselwoning en 50% 

bij de definitieve verhuizing naar uw nieuwe 

woning.  

Het recht op vergoeding vervalt indien u 

geen andere woonruimte accepteert of de te 

slopen woning na een uitzettingsprocedure 

moet verlaten.  

Kan ik meepraten over de plannen voor de nieuwbouw?  

Als u weer terug wilt keren naar een nieuwbouwwoning in uw eigen buurt, kunt u zich via 

uw contactpersoon aanmelden om deel te nemen in de klankbordgroep.  

Woningbouwvereniging Anna Paulowna informeert en overlegt met de klankbordgroep over 

de plannen met betrekking tot de sloop en nieuwbouw.  

De klankbordgroep becommentarieert, adviseert en signaleert wat er zich in de wijk 

afspeelt.  
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Extra dienstverlening 

Heeft u in uw huidige woning WMO-voorzieningen, dan zal Woningbouwvereniging Anna 

Paulowna ervoor zorgen dat deze, daar waar mogelijk, worden overgebracht naar uw nieuwe 

woning. Wanneer dit niet mogelijk is, of niet toegestaan, dient u opnieuw een aanvraag te 

doen via het WMO-loket van de Gemeente Hollands Kroon.  

Tijdens het huisbezoek wordt met u besproken of er zaken zijn waar u extra begeleiding bij 

nodig heeft. Woningbouwvereniging Anna Paulowna helpt u hierbij.  

Wij helpen u bovendien graag bij uw aanvraag voor huurtoeslag.  

  

Ik heb zelf aangebrachte voorzieningen in mijn woning.  

U mag deze voorzieningen verwijderen en meenemen naar uw nieuwe woning. U hoeft de 
oorspronkelijke voorziening niet terug te brengen.  
Als het gaat om zelf aangebrachte voorzieningen die u niet mee kunt verhuizen en die u met 
schriftelijke goedkeuring van Woningbouwvereniging Anna Paulowna heeft aangebracht vóór 
de peildatum, is het mogelijk op basis van taxatie een vergoeding te krijgen.  

 

Hoe moet ik mijn huidige woning 

achterlaten?  

Als u de huur van uw woning opzegt omdat 

u verhuist naar een andere woning, wordt 

uw woning door de opzichter geïnspecteerd. 

U ontvangt een verslag waarop staat 

aangegeven hoe u de woning bij de 

eindinspectie dient op te leveren.  

 

In ieder geval dient uw woning 

bezemschoon te zijn. U mag geen huisraad 

of huisvuil achterlaten.  
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Leefbaarheid in uw buurt 

Woningbouwvereniging Anna Paulowna zal zich inzetten om de leefbaarheid in uw buurt in 

stand te houden.  

Wij zullen de leegstaande woningen zo lang mogelijk een bewoonde uitstraling geven.  

Ter voorkoming van vandalisme en kraak kunnen leegstaande woningen kortdurend worden 

verhuurd of onbewoonbaar/ontoegankelijk worden gemaakt.  

  

 

Geschillen 

Bent u niet tevreden over de inhoud en/of uitvoering van het Sociaal Plan bij Sloop dan 

horen wij dat graag van u. Samen kijken we dan naar een oplossing.  

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de Geschillenadviescommissie Kop 

van Noord-Holland. 

 

Contactgegevens 

Bezoekadres Molenvaart 93 
   1761 AC  ANNA PAULOWNA 

 

Postadres Postbus 66 
   1760 AB  ANNA PAULOWNA 
 
Telefoon 0223-536700 (keuzeoptie 2)  
 
E-mail  info@wbvap.nl 

 
Website  www.wbvap.nl 
 

Social Media    

Like Woningbouwvereniging Anna Paulowna en volg ons ook via Facebook. 
 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze 

informatiefolder dan kunt u contact 

opnemen met Woningbouwvereniging 

Anna Paulowna  

Deze informatiefolder is met zorg 

samengesteld. Aan de inhoud van de tekst 

kunt u echter geen rechten ontlenen. 

https://www.facebook.com/pages/Woningbouwvereniging-Anna-Paulowna/338826919466599

