De toewijzing binnen de leefgemeenschap Hoeverstaete
Hoeverstaete

Samenleven als goede buur

Hoeverstaete bestaat uit 4 gebouwen; de Vleugels, de
Merel, de Zwaluw en de Alkenhorst. Deze gebouwen
tezamen vormen de leefgemeenschap waar bewoners
betekenisvol samen oud kunnen worden. Ofwel een
leefgemeenschap voor en door bewoners!

In Hoeverstaete kunt u wonen vanaf de leeftijd van
55+. Zelfstandige vitale mensen en mensen met een
zorgvraag, wonen als goede buren naast elkaar. Men
heeft oog voor elkaar, er is reuring en men kan zich
actief inzetten. Dit zorgt voor evenwicht en diversiteit,
levendigheid en informele contacten. Om deze
leefgemeenschap, ofwel de juiste mix van mensen
met en zonder zorg te creëren, is de toewijzing van
woningen van wezenlijk belang. Om die reden hebben
we een toewijzingscommissie in het leven geroepen.

In totaal zijn in Hoeverstaete 186 huurwoningen,
waarvan 161 sociale huurwoningen en 25 vrije sector
huurwoningen, aanwezig.
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Hoe werkt de toewijzingscommissie?
De toewijzingscommissie Hoeverstaete wijst de
huurwoningen toe. De commissie bestaat uit:
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Alle leden van de toewijzingscommissie tekenen
een geheimhoudingsverklaring en houden zich
hiermee aan de regels van de AVG.
Waar moet ik aan voldoen om voor een woning in
aanmerking te komen?
Om voor wonen in Hoeverstaete in aanmerking te
komen gelden de volgende criteria:
-	u voldoet aan de inkomenseisen die gelden voor
een huurwoning (passend toewijzen). Een IB60formulier van de belastingdienst is hiervoor nodig.
- u bent ouder dan 55 jaar
- u heeft een indicatie voor zorg of WMO
- 	u heeft geen indicatie voor zorg en u woont graag
samen met andere bewoners
-	u levert een schriftelijke motivatie in om in
Hoeverstaete te komen wonen
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Stap 4
Belangstellenden-lijst

Stap 5
Motivatiegesprek

Stap 6
Besluit
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