
Q&A 

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER GEMENGD WONEN NIJVELT 

 

1. Om wat voor mensen gaat het die uitstromen vanuit het Leger des Heils? Welke 

voorwaarden worden er gesteld aan de huurders met begeleiding?  

De mensen die uitstromen komen veelal uit de maatschappelijke opvang of beschermd 

wonen. Deze mensen zijn toe aan een volgende stap in hun herstel van het gewone leven. 

Daarbij krijgen ze nog ambulante ondersteuning vanuit het Leger des Heils. Deze 

ondersteuning houdt in dat de ambulant begeleider regelmatig bij de huurder is en hem of 

haar verder helpt. Denk daarbij aan begeleiding in het opbouwen van netwerk, financiën, 

aansluiting bij wijkvoorzieningen en een goede daginvulling. Het zijn geen mensen die nog 

een zware zorgvraag hebben. De achtergrond is heel divers, het kan gaan om allerlei 

problemen waardoor mensen in het ongerede kunnen raken. Het wonen in Nijevelt, met de 

zelfstandigheid die haar bij hoort en het samen wonen met anderen, is niet mogelijk voor 

mensen waarbij een verslaving aan drugs/alcohol op de voorgrond staat. Potentiële huurders 

worden geselecteerd op het zelfstandig kunnen wonen in een woonomgeving als Nijevelt. Er 

kan sprake zijn van huurders die in het verleden verslavingsproblemen hadden, maar deze 

problemen moeten inmiddels onder controle zijn. 

 

2. Wat is de leeftijd van de huurders door het Legers des Heils begeleid worden? En is het 

een mix van mannen en vrouwen? 

Zoals het er nu naar uitziet zal de leeftijd van de begeleide huurders variëren tussen de 25 en 

60 jaar. Het zijn vooralsnog overwegend mannen.  

 

3. Komt er een beheerder van GroenWest in het gebouw? 

Nee. In de weken na de oplevering zorgen we wel dat er regelmatig een wijkbeheerder van 

GroenWest of servicemedewerker van de aannemer aanwezig is voor vragen of klachten over 

de woningen en de gemeenschappelijke ruimtes. Dan zijn er immers de meeste vragen. Na 

die eerste periode zal de wijkbeheerder nog af en toe langskomen. Voor vragen over de 

woning en het woongebouw is altijd het Klantcontactcentrum van GroenWest bereikbaar, via 

telefoon, mail of website.  

 

4. Naar wie kan ik toestappen als er onderlinge problemen zijn? 

Als je problemen ondervindt met een van je buren verwachten wij dat je zelf het gesprek 

aangaat en een oplossing probeert te zoeken Als je er echt niet uitkomt samen met je buren 

is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de community-medewerker van Leger des 

Heils of met de woonconsulent van GroenWest.  

 

5. Worden er vanuit GroenWest en Leger des Heils activiteiten georganiseerd? 

Het initiatief om activiteiten te bedenken en te organiseren ligt bij de bewoners zelf. De 

communitymedewerker zal ondersteunen met het opzetten van de bewoners-community. 

Enkele bewoners zullen een activiteitencommissie vormen die het voortouw neemt bij het 

organiseren van gezamenlijke activiteiten.  

 

6. Kan ik zelf kiezen wat voor activiteiten ik onderneem met mijn buren? 

De bewoners kunnen zelf kiezen wat voor activiteiten er georganiseerd worden. Het is wel 

verstandig om dit met de hele bewonersgroep af te stemmen. 

 

  



7. Wat doet de bewonersvereniging, hoeveel werk brengt dat met zich mee? 

De bewonersvereniging bestaat uit alle huurders uit het complex. Samen spelen zij een 

belangrijk rol in het zorgen voor een veilig en prettig leefklimaat. Denk hierbij aan beheer van 

de gezamenlijke ruimtes en het aanstellen van een activiteitencommissie. Hoeveel werk dit 

met zich meebrengt is afhankelijk van wat jullie als huurders met elkaar bepalen. In het 

beginstadium zal het meer tijd kosten, omdat de bewonersvereniging nog volledig opgezet 

moet worden. Hierbij krijgt de vereniging wel ondersteuning van een professioneel adviseur. 

 

8. Moet ik verplicht lid worden van de bewonersvereniging? En daar ook financieel aan 

bijdragen? 

Ja, alle huurders worden verplicht lid hiervan. De vereniging heeft inkomsten uit contributie 

nodig voor het organiseren van activiteiten en vaste kosten voor de ontmoetingsruimte. We 

gaan uit van 10 euro per maand. De contributie wordt met de huur betaald aan GroenWest, 

die het daarna weer overmaakt aan de bewonersvereniging.  

 

9. Waarom zijn de voorschotten service- en verwarmingskosten voor kleine 

appartementen even hoog als voor grote? 

We kunnen nu nog niet goed inschatten hoe hoog de kosten van verwarming zullen zijn. 

Grotere woningen kunnen meer verbruik hebben dan kleinere, misschien is een belangrijker 

verschil of je vaak thuis bent of niet en hoe hoog je de verwarming dan zet. Daarom is 

voorlopig gerekend met hetzelfde voorschot voor alle woningen. Jaarlijks worden de 

voorschotten verrekend met het werkelijke verbruik. Je betaalt uiteindelijk dus alleen voor je 

eigen verbruik. 

 

De servicekosten zijn voor alle woningen gelijk omdat dat standaard bedragen zijn voor elke 

huurder van GroenWest, of omdat het gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen betreft 

die voor alle huurders van Gemengd Wonen Nijevelt zijn. Het gebruik en verbruik van de 

verwarming en water in de algemene ruimtes wordt verdeeld over alle huurders. Gebruik de 

elektrische verwarming of kraan in de algemene ruimte dan ook niet onnodig. 

 

10. Kan ik de woning bezichtigen voordat ik beslis om de woning te nemen? 

Dat is helaas niet mogelijk. Op het moment dat wij afspraken maken over de  

huurovereenkomst is de aannemer nog niet zo ver dat de woning bekeken kan worden. Je 

maakt een keuze aan de hand van de plattegrond en de beschrijving.  

 

11. Hoe worden de woningen opgeleverd? 

De woning wordt behangklaar opgeleverd met een kale vloer. Je moet dus zelf de woning 

nog inrichten. De keuken heeft geen apparatuur zoals koelkast of kooktoestel. Als je die nog 

niet hebt moet je die aanschaffen. 

 

12. Zijn er gezamenlijke ruimtes voor alle bewoners? 

Ja, op de begane grond komt een gezamenlijke ontmoetingsruimte die gebruikt kan worden 

door alle huurders. Deze ruimte wordt in gebruik gegeven aan de bewonersvereniging.  

Huurders gaan deze ruimte dus zelf beheren en beslissen dus samen hoe de ruimte ingericht 

en gebruikt gaat worden. Daarnaast is er een gezamenlijke wasmachineruimte voor alle 

huurders.  

 

13. Hoe is de schoonmaak in het gebouw geregeld? 

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak van de algemene ruimtes. Als extra 

service stelt GroenWest een programma op voor het schoonmaken van de algemene 

verkeersruimten: hal, gangen, trappenhuizen etc. Alle huurders betalen mee in de 

servicekosten, zodat dit wordt uitbesteed aan een schoonmaker. De ontmoetingsruimte is 

uitgesloten van schoonmaak.   

 



14. Is er een eigen fietsenstalling en zijn er parkeerplaatsen beschikbaar? 

Buiten in het openbaar gebied komen extra fietsparkeerplekken voor de huurders en 

bezoekers van het complex.  Er zijn geen aparte autoparkeerplaatsen voor de huurders van 

Nijevelt. De dichtstbijzijnde parkeerplekken worden druk gebruikt door bezoekers van het 

activiteitencentrum De Roef, maar net wat verder in de buurt zijn genoeg plekken 

beschikbaar. 

 

15. Maak ik ook met een korte wachttijd bij WoningNet nog kans op een woning? 

We selecteren eerst welke kandidaten geschikt zijn voor het Gemengd Wonen, daarna wijzen 

we de woningen toe aan de geselecteerde kandidaten op volgorde van hun wachttijd bij 

WoningNet. Met een langere wachttijd heb je dus een grotere kans dat je een woning 

toegewezen krijgt. Heb je een kortere wachttijd, dan kan het zijn dat er geen woningtype van 

je eerste voorkeur meer is. Wellicht wil je een tweekamerwoning maar zijn er alleen nog 

eenkamerwoningen beschikbaar. Het zou goed kunnen zijn dat alle woningen verdeeld 

worden maar er nog enkele kandidaten met de kortste wachttijden bij WoningNet overblijven. 

Deze kandidaten kunnen dan op een wachtlijst gezet worden voor toekomstige verhuringen. 

 

16. Waarom is het niet toegestaan om te gaan wonen met kinderen onder de 18 jaar? 

Dit was inderdaad een voorwaarde bij de werving van kandidaten. Door de bijzondere 

woonvorm is het niet goed geschikt voor bewoning met kinderen. We vragen huurders om 

ook onder lastigere omstandigheden als ‘goede buur’ te reageren. We vinden dat je dat niet 

van kinderen kan vragen. Bovendien zijn de woningen te klein om goed met een gezin te 

bewonen. 

 

17. Kan ik in de toekomst doorverhuizen naar een ander appartement in het complex? 

Er zijn nog geen regels gesteld voor de toekomstige toewijzing, dus ook niet of zittende 

huurders een eerste keuze hebben als een appartement vrijkomt. De bewonersvereniging 

kan in overleg met GroenWest zelf regels gaan vaststellen. Ze krijgt immers het recht om als 

woongroep zelf nieuwe huurders voor te dragen. Bij toewijzing gelden wel landelijke en 

regionale regels voor ‘passend toewijzen’ (bv: niet te hoog inkomen). Daarnaast moet het 

gemengd wonen goed blijven functioneren, ook nieuwe kandidaten moeten dus laten zien 

dat ze een ‘goede buur’ zullen zijn. 
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18. Ik las dat de mensen die vanuit het Leger des Heils komen wonen op Nijevelt 

voornamelijk mannen zijn. Zal er wel een evenwicht komen tussen mannen en vrouwen?  

In de opvanglocaties van het Leger des Heils wonen nu eenmaal voornamelijk mannen, dus 

de uitstroom bestaat ook vooral uit mannen.  

19. In het filmpje hoorde ik ook gaat om ex-verslaafden en mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. Hebben deze mensen wel voldoende aan de begeleiding van de 

ambulant begeleiders en de medebewoners?  

Het kan inderdaad gaan om mensen waarbij een verslaving en/of psychische kwetsbaarheid 

een uitdaging is. Deze uitdagingen mogen niet een zware zorgvraag geven, anders is men 

nog niet klaar om te wonen in Nijevelt. De overige bewoners van Gemengd Wonen Nijevelt 

kunnen te maken krijgen met deze vraagstukken. De community medewerker vanuit het 

Leger des Heils kan je hierin ondersteunen en coachen hoe hier mee om te gaan. Als het 

inhoudelijk over iemands begeleiding gaat, zal de ambulant begeleider van die persoon 

ingeschakeld worden. Ook kun je hierin elkaar als goede buren ook ondersteunen. 

20. Hebben de mensen die verhuizen vanuit het Leger des Heils ook bewust gekozen voor 

deze vorm van wonen?  

Dat gaat wat anders dan bij jullie, maar ook bij de begeleide huurders selecteren we 

kandidaten die passen bij deze woonvorm. Iemand met bijvoorbeeld een anti sociale stoornis 

is niet geschikt. Ook van hen verwachten we dat zij laagdrempelig contact kunnen leggen en 

op hun manier een bijdrage kunnen leveren in de groep. Het is bij deze doelgroep lastiger te 

zeggen of dat gaat werken, maar we moeten op zijn minst een goede verwachting hebben 

dat ze daar op hun plek zullen zijn. 

21. Wanneer kunnen jullie zeggen de datum van oplevering wordt? 

Ongeveer 5 weken van tevoren kunnen we aangeven wanneer de woningen worden 

opgeleverd. We verwachten dat de woningen op zijn vroegst eind januari maar 

waarschijnlijker later worden opgeleverd. Rond de kerstvakantie hopen we daar dus meer 

duidelijkheid over te kunnen geven. 

22. Hoeveel mensen zijn er nu geselecteerd, komt er een ‘reservelijst’ voor wie nu nog geen 

woning aangeboden krijgt?  

Er zijn nu zo’n 40 kandidaten geselecteerd, na de selectiegesprekken willen we een groep 

van circa 25 kandidaten overhouden. Er worden 18 woningen aangeboden aan de 

kandidaten met de langste wachttijd bij Woningnet. De overige geselecteerde kandidaten 

vormen de reservelijst. Zij kunnen alsnog aan de beurt komen als een hogere kandidaat de 

woning niet accepteert of niet voldoet aan de voorwaarden met oog op de aan te leveren 

documenten. Zijn alle woningen verdeeld, dan kunnen de overgebleven kandidaten op de 

reservelijst op hun verzoek op de wachtlijst gezet worden voor als in de toekomst weer een 

woning vrijkomt en de bewonersvereniging kandidaten mag voordragen. 

23. Als je in een andere regio langer ingeschreven staat telt dit dan ook? 

Nee. Bepalend is je wachttijd bij Woningnet Regio Utrecht. 

  



24. Gelden er eisen aan je betrokkenheid voor de community? Bij andere gemengd wonen 

projecten wordt geëist dat je een minimum aantal uren per week actief moet inzetten. 

Iedere huurder moet hier aan bijdragen, het is niet de bedoeling dat een klein aantal huurders 

er veel meer aan moeten doen dan anderen. In de huurovereenkomst is vastgelegd dat dit 

niet een standaard huursituatie is. Enerzijds wordt gemeenschappelijke inzet gevraagd van 

de huurder, anderzijds staan daar extra’s tegenover zoals de ontmoetingsruimte en het recht 

om kandidaat-huurders voor te dragen. In de beginperiode zal meer inzet nodig zijn dan later. 

GroenWest hanteert niet een minimum aantal uren per week. Het is aan de bewoners zelf om 

hierover afspraken en zo nodig regels te maken. 

25. Krijgt de bewonersvereniging naast een bestuur en een activiteitencommissie nog 

andere commissies? Bepaalt de vereniging dat zelf? 

De bewonersvereniging kan inderdaad zelf bepalen hoe zij het organiseert. Een bestuur moet 

er altijd wel zijn. Kandidaten moeten vooraf op een keuzeformulier aangeven wat zij binnen 

de bewonersvereniging willen en kunnen doen. 

26. Hoe hoog wordt de contributie van de bewonersvereniging? 

De bewonersvereniging bepaalt in de toekomst zelf hoe hoog de contributie wordt. We zijn 

voor de start uitgegaan van € 10 per maand. Dit bedrag wordt geïnd met de huur, als een van 

de servicekosten. 

27. Hoe wordt de ontmoetingsruimte opgeleverd? 

Net als alle woningen wordt de ontmoetingsruimte behangklaar opgeleverd, er ligt bovendien 

vloerbedekking in. De ontmoetingsruimte wordt in gebruik gegeven aan de 

bewonersvereniging, bewoners moeten de ruimte dus verder gezamenlijk inrichten. 

28. Is er plek om te tuinieren? 

Twee woningen op de begane grond hebben een eigen tuintje (zie de verhuurbrochure). 

Rondom het complex is het verder allemaal openbare ruimte. Je zou bijvoorbeeld wel rond 

het terras van de ontmoetingsruimte plantenpotten kunnen neerzetten. 

29. Ik las in de verhuurbrochure dat het verzoek is om verderop te parkeren. Mag je geen 

vrij gebruik maken van de parkeerplaatsen? Hoe ver is verderop?  

De parkeerplaatsen direct voor Gemengd Wonen Nijevelt worden veel gebruikt door 

bezoekers van activiteitencentrum De Roef, die vaak slecht ter been zijn. Vandaar het 

verzoek. In de direct omliggende straten zijn bijna altijd parkeerplekken vrij. Het zijn allemaal 

gewoon parkeerplaatsen op openbaar gebied. 

30. Hoe kun je je fiets stallen in of bij het gebouw? 

In het gebouw zijn wel bergingen, maar die zijn niet geschikt voor fietsen. Buiten voor het 

gebouw worden fietsbeugels geplaatst. Dit is niet overdekt, gewoon in de openbare ruimte. 

31. Zijn er huisdieren toegestaan?  

Zolang huisdieren geen overlast voor de omwonenden veroorzaken staat GroenWest dat toe. 

Bedenk dus zelf of dit een probleem zou kunnen worden, het zijn immers kleine woningen.  

32. Voor hoe lang dien je minimaal een huurovereenkomst af te sluiten?  

Op dit punt is niks in de huurovereenkomst opgenomen. Maar we zoeken natuurlijk bewoners 

die zich aan Gemengd Wonen Nijevelt willen verbinden en niet al snel weer doorverhuizen. 

  



33. Moeten wij voor onze woning/studio zelf elektra en water contracten afsluiten? 

De woningen krijgen allemaal individuele aansluitingen voor water en elektra, dit moeten 

bewoners dus zelf regelen. Voor elektra kun je zelf de energieleverancier kiezen. 

34. Zit in de servicekosten ook een ontstoppingsfonds?  

Bij de servicekosten zit een serviceabonnement. Met dat abonnement kunnen huurders 

GroenWest bellen voor allerlei kleine herstellingen in de woning waar formeel de huurder zelf 

verantwoordelijk voor is. Verstoppingen van de afvoeren in de woning valt daar ook onder. 

Lees vooral ook goed de verhuurbrochure door, hierin is al heel veel toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


