
 

Voor  

huurders

Vogelvlucht nieuwe situatie gezien vanuit het zuid-westen, met nieuwe gracht.

Wat betekent dit voor u?
De plannen voor de sloop en nieuwbouw in de Roordastraat en Louis 
 Pasteurstraat beginnen vorm te krijgen. Op de plek waar u nu woont 
 worden nieuwe woningen gebouwd. Dit betekent dat u niet in uw 
 woning kunt blijven wonen. Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weten 
waar u aan toe bent. In deze folder leest u informatie die voor u als 
huurder belangrijk is.

Schrijf u in 
vóór 1 mei 2021
Om voor een andere sociale huurwoning 
in aanmerking te komen, moet u ingeschreven 
staan bij Woonservice. Staat u op dit moment 
nog niet ingeschreven? Dan is ons advies om dat 
zo snel mogelijk te doen. Bij voorkeur vóór 1 mei. U kunt 
zich  inschrijven via de website www.mijnwoonservice.nl.

Zodra de gemeente de urgentiestatus toekent, wordt deze  
door  Woonservice verwerkt. Zo kunt u gebruik maken van de 
voorrangs regeling.

Voorrang bij woningtoewijzing
Huurt u uw woning met een vast huurcontract? Dan krijgt u 
straks  voorrang bij het toewijzen van een andere huurwoning. 
U krijgt die  voorrang op basis van stadsvernieuwingsurgentie. 

Stappen stadsvernieuwingsurgentie
Stap 1: de aanvraag
Elan Wonen vraagt in het tweede kwartaal 2021 de stads-
vernieuwingsurgentie aan voor  Project Pasteur. 

Stap 2: de beslistermijn
De gemeente Haarlem geeft binnen 6 tot 8 weken toestemming 
om de  stadsvernieuwingsurgentie te verlenen. 

Stap 3: het besluit
De gemeente Haarlem verleent de stadsvernieuwingsurgentie. 
Vanaf de  ingangsdatum krijgen huurders met een vast huur-
contract voorrang op  vrijkomende woningen.

Stap 4: u ontvangt informatie
Zodra de stadsvernieuwingsurgentie is verleend hoort u dit 
van ons. Wij informeren u dan over de mogelijkheden om 
 andere woonruimte te zoeken.

Let op: Huurders met een tijdelijk huurcontract komen  
niet in  aanmerking voor de urgentieregeling.

Schrijf
u in

Toekomstplannen  
Project Pasteur

Locatie tussen de Roordastraat en de Louis Pasteurstraat



 

Verhuiskostenregeling
In april 2019 stuurden wij u een brief waarin we u informeerden 
over de verhuisvergoeding. U heeft kunnen lezen dat u als  huurder 
bij  verhuizing in aanmerking kunt komen voor een verhuis-
kostenvergoeding. De verhuis kostenvergoeding bedraagt op dit 
moment E 6.253,- en wordt jaarlijks op 1 maart geïndexeerd. 

De verhuiskostenvergoeding wordt in 2 delen uitbetaald.
• 2/3 deel binnen 14 dagen bij het opzeggen van de huur.
• 1/3 deel binnen 10 dagen na het inleveren van uw sleutel van 

de  woning.

Let op: Huurders met een tijdelijk huurcontract komen niet in 
 aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding. 

Tijdelijke verhuur
Voor de bewoners in de wijk is het van groot belang om de 
 leefbaarheid in de buurt in stand te houden. Elan Wonen  probeert 
de woningen zo lang mogelijk bewoond te laten. Daarom  hebben 
wij een  vergunning aangevraagd om woningen  tijdelijk te 
 verhuren. Gemeente  Haarlem heeft de vergunning 
 verleend. Komen woningen nu leeg? Dan  worden die 
woningen met een tijdelijk huurcontract verhuurd. 

Vragen?
Kijk voor meer informatie op www.elanwonen.nl/projectpasteur of  
bel Maarten Lauwers op (023) 515 98 83.

Denk mee!
Elan Wonen wil het nieuwe plan niet alleen maken, 
maar juist samen met u. U kent de buurt goed en uw 
wensen kunnen misschien een plek krijgen in het plan.

Aanmelden meedenkgroep
Wilt u ook actief meepraten en meedenken over de  
nieuwbouw plannen? Meld u dan aan voor de meedenkgroep.  
Ga naar www.elanwonen.nl/projectpasteur en geef u op.  
Of bel José de Cock op (023) 515 98 18.

Elan Wonen is in gesprek met wijkraad Boerhaavewijk.  
De wijkraad neemt ook deel aan de meedenkgroep.

Wij zijn op zoek  

naar goede ideeën,  

wensen en tips.

Die kunt u doorgeven op: 

www.elanwonen.nl/ 

projectpasteur


