Doorstroombeleid 55+
Wij bieden onze huurders van 55 jaar en ouder, die in een eengezinswoning wonen met 3
slaapkamers of meer, de mogelijkheid om met voorrang te verhuizen naar een gelijkvloerse
woning met 1 of 2 slaapkamers, met behoud van de huidige kale huurprijs.

Waarom doen we dit?
Op deze manier komt er een grote eengezinswoning vrij voor een gezin, dat in een voor hen
te kleine woning woont. Vervolgens kunnen we deze kleinere woning toewijzen aan een
starter of tweepersoonshuishouden. Zo helpen we minimaal 3 woningzoekenden aan een
passende woning.

Wat zijn de voordelen voor u?
Als deelnemer van het doorstroombeleid krijgt u voorrang op andere woningzoekenden bij de
woningen die geadverteerd zijn voor het doorstroombeleid. Bedraagt uw huishoudinkomen
minder dan € 41.056 dan krijgt u bovendien de kans om comfortabeler te wonen met behoud
van uw kale huurprijs.
Bedraagt uw huishoudinkomen meer dan € 41.056 dan krijgt u als doorstromer ook voorrang
op andere woningzoekenden bij de woningen die geadverteerd zijn voor het
doorstroombeleid. U betaalt dan de huurprijs die vermeld staat in de advertentie. Zonder het
doorstroombeleid komt u met een inkomen vanaf € 41.056 alleen nog in aanmerking voor
een vrije sector huurwoning.

Wat zijn de voorwaarden?
Als u wilt deelnemen aan het doorstroombeleid, moet u voldoen aan een aantal
voorwaarden:
- u bent 55 jaar of ouder;
- u huurt nu bij ons of bij KleurrijkWonen een eengezinswoning met minimaal 3 slaapkamers;
- u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woongaard.
Staat u nog niet ingeschreven bij Woongaard? U kunt uzelf alsnog inschrijven via de website
www.woongaard.com.

Hoe werkt het?
Via www.woongaard.com worden alle woningen aangeboden. Wanneer u zich heeft
aangemeld krijgt u voorrang op woningen die meedoen aan het doorstroombeleid 55+
Woningen die meedoen aan het doorstroombeleid 55+ herkent u aan onderstaand symbool:

Wilt u deelnemen?
Als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u zich opgeven voor het
doorstroombeleid 55+, stuur dan e-mail naar doorstromen@scw.nl, vergeet niet uw adres en
geboortedatum te vermelden.
Let op: aanmelden kan tot 12 februari 2018. Uw aanmelding is geldig tot en met 31 december
2018, dus u heeft dan voorrang tot 31 december 2018.

Doorstroombeleid gezinnen
Door het doorstroombeleid 55+ wordt er een eengezinswoning met minimaal 3 slaapkamers
achtergelaten. Deze woning wordt met voorrang via www.woongaard.com aangeboden aan
een gezin met minimaal 1 kind die een huurwoning van SCW of KleurrijkWonen achterlaat.
Overige voorwaarden kunt u lezen in de woningadvertentie. U hoeft zich voor dit beleid niet
aan te melden. U herkent de woning aan onderstaand symbool:

