
Het valt niet mee om in deze tijd een (sociale) huurwoning te vinden in
Waddinxveen. De vraag is namelijk groter dan het aanbod. 

Met deze tips helpt Wadwijzer je op weg. 

Urgentie  
 

Controleer via de volgende website of je recht
hebt op urgentie: 
www.urgentie.info/urgentie-check-waddinxveen

Je kunt alleen urgentie aanvragen als er sprake is
van een noodsituatie waar jij niets aan kunt doen. 
Daarbij moet aantoonbaar zijn dat je er alles aan
hebt gedaan om zelfstandig een woning te
zoeken. 

Een urgentieaanvraag in Waddinxveen kost in
2023: € 77,85

Heb je urgentie? Dan kan het nog steeds een
aantal maanden duren voordat je daadwerkelijk
een woning hebt. Het is belangrijk dat je zelf blijft
zoeken naar een woning.

Bij urgentie is het voordeel dat je voorrang hebt,
maar minder keus in welke woning je krijgt
toegewezen. 

Als je urgentieaanvraag wordt afgewezen, krijg je
de kosten van de aanvraag niet terug. 

Het is mogelijk om je in te schrijven bij
meerdere regio's. 
Schrijf je kinderen in zodra dat mogelijk is,
dan gaat de wachttijd alvast lopen.

Woningnet 
 
 

Het kan lang duren voordat je via de normale
route een huurwoning vindt.

 
Schrijf je op tijd in op Woningnet

kijk op www.woningnet.nl 

Vraag je vrienden en kennissen om te
helpen bij het zoeken naar een woning.

Als je geen eigen woning hebt, is het
belangrijk dat je ingeschreven staat. Dit
kan op een woonadres of een postadres
via de gemeente. Zo houd je recht op
toeslagen of bijvoorbeeld een uitkering.

Let op: wanneer je tijdelijk bij iemand
woont die een uitkering ontvangt heeft dat
gevolgen voor de hoogte van de uitkering
en de huurtoeslag.

Hulp via netwerk
  

Zoek op verschillende manieren naar een
woning. Denk bijvoorbeeld aan een
bericht op social media. Of hang een
advertentie op bij de supermarkt, school
of werk. 

Bekijk de mogelijkheden van antikraak
en/of via tijdelijke verhuur organisaties.

Een camping of vakantiepark kan ook
tijdelijk een plek bieden om te slapen.
Zorg in dat geval wel voor een postadres. 

Tips
 

 

Woonwijzer



Wachten, wachten, wachten...  

Het kan lang duren  voordat je een
woning toegewezen krijgt. 
In de tussentijd woon je misschien
bij je ouders of ex-partner in huis. 

Hoe kom je deze tijd samen door? 
En... Wat doe je als het niet goed
gaat?  

www.woningnetregiomiddenholland.nl
www.woonpartners-mh.nl
www.mansion.nl
www.funda.nl
www.pararius.nl
www.investe.nl
www.adhocbeheer.nl
nl.cameloteurope.com 

Handige websites 
 

Kijk voor meer informatie over zorg, welzijn,
wonen, werk en inkomen op: 
www.wadwijzer.info

Schrijf je op tijd in op www.woningnet.nl

Doe de urgentiecheck op: 
www.urgentie.info/urgentie-check-waddinxveen

Websites voor (tijdelijke) verhuur of antikraak: 

Maak duidelijke afspraken over het
huishouden en de kosten. 

Maak afspraken met elkaar over bezoek. 

Kunnen jullie na je scheiding echt niet
meer samen onder een dak wonen? Maak
dan afspraken met je ex-partner wie   
 wanneer in het huis woont. 

Zijn er kinderen bij betrokken? Doe er dan
alles aan om geen ruzie te maken waar zij
bij zijn. 

Vraag op tijd om hulp als jullie spanningen
ervaren.

Tips 

Centraal meldpunt 
voor dak- en thuislozen 

 
0182- 588 788

Hier kun je je melden wanneer je dakloos bent
of wanneer je een briefadres nodig hebt. 

Dit nummer is bereikbaar van: 
maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur.  

Adres: Huis van de Stad – Burgemeester
Jamesplein 1 - open op maandag, woensdag
en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

 

Trap er niet in!  
 

Schakel geen hulp in van een
bemiddelingsbureau bij een
urgentieaanvraag. 

Alleen jij kunt met behulp van een
wooncorporatie of gemeente een
urgentieaanvraag doen. 

Bemiddelingsbureaus mogen dat niet! 

 

Woonwijzer

Vragen? 

Bel Wadwijzer : 14 0182 (toets 2)

Of kom langs op ons spreekuur 
Iedere maandagmiddag van 15:30 - 16:30 uur 

Wadwijzer 
Kerkstraat 13 
2742 BG Waddinxveen 


