
SOCIAAL PLAN VOGELBUURT 

 

Het Sociaal Plan heeft betrekking op de adressen: 

de Kramsvogelstraat 1 – 10 en 12 – 16 even en oneven, 

Kwikstaartpad 35 – 46 even en oneven, 

Talingstraat 1 – 21 oneven, 

IJsvogelpad 1 – 35 oneven, 

Geelgorsstraat 17 - 22 even en oneven, 

Merelstraat 5 – 11 oneven, 

Mezenpad 2 – 9 even en oneven, 

Mussenpad 1 – 8 even en oneven, 

Tapuitstraat 1 - 6 en 

Vinkenbaan 1 – 7 oneven. 

 

De rechten van de bewoners zijn vastgelegd in de “Kaderafspraken vernieuwing en renovatie 

Amersfoort 2019-2023”. De kaderafspraken beschrijven de rechten en plichten van huurders, 

verhuurders en gemeente in de situatie waarin bewoners door sloop of renovatie niet in hun 

huidige woning kunnen blijven wonen. De Kaderafspraken 2019-2023 gecombineerd met 

onderstaande aanvullingen en uitwerking zijn van toepassing op het project de Vogelbuurt. 

 

Het totale plangebied is verdeeld over 3 deelgebieden te weten; 

1. Kramsvogelstraat / Kwikstaartpad / Talingstraat 

2. Geelgorspad / Mussenpad / Vinkenbaan Tapuitstraat / Mezenpad / Merelstraat 

3. IJsvogelpad 

 

Per deelgebied zal een draagvlakmeting uitgevoerd worden en bij het behalen van 70% draagvlak 

zal voor het betreffende fase een peildatum aangevraagd worden. 

 

Toewijzing nieuwbouw 

In de kaderafspraken 2019-2023 staat beschreven dat iedereen, bij voldoende aantal woningen, 

kan terugverhuizen binnen het plangebied. Wij kunnen niet garanderen dat bewoners altijd op 

dezelfde plek, hoekwoning, in dezelfde straat of buurt terug kunnen keren. We proberen hier wel 

zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

 

De volgorde van toewijzing van de nieuwbouwwoningen is als volgt: 

 als eerste geldt de bewoners uit de straat; 

 daarna geldt de afgiftedatum urgentie en deze wordt voor alle huurders, die moeten 

verhuizen vanwege de plannen, gelijk gesteld; 

 daarna gaat de bewoner met de langste woonduur voor als de woonduur gelijk is, dan 

bepaalt de leeftijd van de oudste bewoner van een huishouden de volgorde van de 

toewijzing. 

 

 

 
  



Tijdelijke woning: 

 Als de bewoner ervoor kiest zelf op zoek te gaan naar een (tijdelijke) woning, dan gebruikt 

hij/zij de stadsvernieuwingsurgentie en betaalt de huur van de vervangende woning. De 

huurprijs wordt bepaald door het gezinsinkomen. 

 Als de bewoner ervoor kiest tijdelijk naar een wisselwoning te gaan dan ontvangt de 

bewoner een wisselwoningcontract en betaalt de laagste netto huur en de 

servicekosten van de nieuwe woning. De wisselwoningen worden gestoffeerd 

(vloerbedekking) opgeleverd. De Alliantie houdt zoveel als mogelijk rekening met de 

wensen van bewoners wat betreft soort en de locatie van de woning maar deze zijn niet 

leidend. In geval van een wisselwoning wijst de Alliantie de woning toe. 

 

Vergoedingen: 

De verhuiskostenvergoeding is bij wet vastgesteld, op dit moment is dat € 6.334,00 (prijspeil 

2021) en wordt jaarlijks per 1 maart geïndexeerd en geldt voor alle huurders die gedwongen 

moeten verhuizing wegens sloop en/of hoog niveau renovatie. De verhuiskostenvergoeding wordt 

één maal uitgekeerd ongeacht het aantal verhuisbewegingen die men maakt. 

 De verhuiskostenvergoeding wordt in twee delen betaald. Bij het zelf zoeken naar 

woonruimte ontvangt de huurder het eerste deel van de vergoeding à € 3.500,00 na het 

opzeggen van de huurovereenkomst. Het tweede deel van de vergoeding wordt uitbetaald 

na het inleveren van de sleutels van de woning. 

 Als men ervoor kiest om naar een tijdelijke andere woning te gaan (met een 

wisselwoningcontract) dan wordt de vergoeding in twee delen uitbetaald. Het eerste deel 

van de vergoeding à € 3000,00 bij het betrekken van de wisselwoning en het tweede deel 

bij het ondertekenen van het huurcontract van de nieuwbouwwoning. 

Voor een eventuele vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen wordt het beleid van 

de Alliantie gevolgd en per situatie individueel beoordeeld. 

 

Huurprijzen: 

Bij het toewijzen van de nieuwbouw huurwoningen geldt voor bewoners uit het plangebied dat er 

gebruik gemaakt wordt van de landelijke regelgeving. Voor de huurders uit het plangebied 

Vogelbuurt worden de huurprijzen van de nieuwbouwwoningen volgens het passend toewijzen op 

basis van het gezinsinkomen bepaald, maar zijn nooit lager dan € 633,25 (prijspeil 1 januari 

2021). De huurprijs wordt bepaald door het inkomen van de hoofdhuurder(s). Huurprijzen worden 

jaarlijks geïndexeerd. 

Voor de huishoudens van 1 of 2 personen met een inkomen van: 

- éénpersoonshuishouden jonger dan de AOW leeftijd < € 23.725,00 

- tweepersoonshuishouden jonger dan de AOW leeftijd < € 32.200,00 

- éénpersoonshuishouden ouder dan de AOW leeftijd < € 23.650,00 

- tweepersoonshuishouden ouder dan de AOW leeftijd < € 32.075,00 

  geldt een huurprijs van maximaal € 633,25 (prijspeil 1 januari 2021) 

Voor huishoudens van 3 of meer personen met een inkomen van: 

- alle personen jonger dan de AOW leeftijd < € 32.200,00 

- één of meer personen waarvan ten minste één ouder dan de AOW leeftijd < € 32.075,00 

  geldt een huurprijs van maximaal € 678,66 (prijspeil 1 januari 2021) 

Alle huishoudens met een hoger inkomen dan bovengenoemd, maar lager dan € 44.655,00    

geldt een huurprijs van € 752,33 (prijspeil 1 januari 2021).  



 

Voor bewoners met een hoger inkomen wordt maatwerk toegepast. Voor de 24 woningen 

middenhuur geldt een huurprijs vanaf € 752,33 

(prijspeil 1 januari 2021) 

 

Huurgewenning 

De huurgewenning is bedoeld voor huurders die - gezien hun inkomen - niet in aanmerking komen 

voor huurtoeslag maar een huishoudinkomen (met uitzondering van het inkomen van de kinderen) 

hebben lager dan € 50.451,00 (prijspeil maart 2021) en welke jaarlijks per 1 maart aangepast 

wordt) en een woning gaan huren met een huur beneden de sociale huurgrens van € 752,33 

(prijspeil 1 januari 2021). 

Bij verhuizing waarbij een huursprong van meer dan € 50,00 per maand wordt gemaakt geldt: 

• het eerste jaar 75% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur minus € 50,00 

(met een maximum van € 160,00) 

• in het tweede jaar 50% van het verschil tussen de oude en nieuwe huur minus € 50,00 

(met een maximum van € 160,00) 

• in het derde jaar 50% van het verschil tussen de oude en nieuwe huur minus € 50,00 

(met een maximum van € 160,00) 

De bijdrage wordt aangevraagd tegelijkertijd met het opzeggen van de huur van de oude woning 

en wordt één maal per jaar uitgekeerd aan de bewoner met een maximum van drie jaar. 

 

Huuropzeggingen: 

Als een bewoner zelf of met hulp van de corporatie een andere woning heeft gevonden, dan geldt 

er een opzegtermijn van ten minste één maand. In overleg met de opzichter wordt bepaald wat de 

huurder wel of niet mag achterlaten. Verder moet de woning bezemschoon worden opgeleverd. 

Afhankelijk van het moment van opzegging mag de huurder soms werkzaamheden achterwege 

laten (bijvoorbeeld gaatjes in de muur niet dichtmaken). Zelf aangebrachte voorzieningen die bij 

reguliere verhuizing tot vergoeding van de Alliantie zouden leiden worden conform beleid van de 

Alliantie gecompenseerd. 

 

Ondersteuning bij verhuizing 

Uitgangspunt is dat de vertrekkende huurder zelf zorgdraagt voor het afvoeren van vuil. Voor grof 

vuil kan de huurder dit gratis storten op het afval brengstation van de Rova Amersfoort. 

Als een huurder aantoonbaar door fysieke of andere beperkingen niet in staat is hiervoor te zorgen, 

biedt de Alliantie op basis van maatwerk ondersteuning . 


