
 

 

 

 

Nieuwsbrief Opaallaan 

  
9 december 2022 

  
Beste bewoner, 

  
Hierbij sturen we je de nieuwsbrief van december 2022. Zoals je weet delen we in deze nieuwsbrief 

alles wat je moet weten over de renovatie.  
Alle informatie wordt per mail ook verstuurd in het Engels. Op onze projectpagina staat alle informatie 

gebundeld, zowel op de Nederlandstalige als de Engelstalige paginahttps://www.duwo.nl/renovatie-

opaallaan, https://www.duwo.nl/en/renovation-opaallaan 
Op 8 december was er een bijeenkomst over de renovatie van de Opaallaan in de ROC school aan de 

overkant van de Opaallaan. Hier hebben we het plan nog eens aan jullie uitgelegd, met foto’s van de 

nieuwe situatie en ook een kort filmpje van de renovatie zoals die eerder in Toren 7 heeft 

plaatsgevonden. Natuurlijk was er ruimte om vragen te stellen. In deze brief proberen we de vragen 

die aan ons zijn gesteld samen te vatten. Op onze webpagina kun je ook de presentatie van 8 

december vinden. 

  
Herhuisvestingswensen 
Anita Veen van de afdeling Veen van de afdeling Verhuur van Duwo neemt met iedere bewoner 

contact op om jouw wensen rond het verhuizen te horen. Zij zal proberen zoveel mogelijk aan jouw  

wensen te voldoen. We bieden iedereen vergelijkbare vervangende  woonruimte aan aan de 

Opaallaan. Je krijgt de garantie dat Duwo jou vervangende woonruimte aanbiedt. 
Vraag: Wat als ik niet wil verhuizen aan de Opaallaan omdat ik de groep te vies vindt? Antwoord: 

Hoewel we erg ons best doen iedereen tevreden te houden kan het voorkomen dat je niet blij bent met 

de aanbieding van Duwo. Geef in elk geval van tevoren bij Anita aan wat jouw wensen zijn. Het staat 

je uiteraard vrij om zelf vervangende woonruimte te zoeken. Bedenk ook: je mag terugverhuizen naar 

je oude kamer.  
Vraag: Krijg ik op de een of andere manier voorrang zodat ik ook elders binnen het woningbestand 

van Duwo een kamer kan vinden? Nee, in principe niet. Dat komt omdat het oneerlijk is tegenover de 

mensen die misschien al vijf jaar op de wachtlijst staan voor bepaalde kamers. 
Vraag: Hoe kan Duwo vergelijkbare vervangende woonruimte garanderen? Antwoord: We zijn tijdig 

gestart met het benaderen van bewoners en bovendien sluiten we momenteel in toren 8 en toren 10 

tijdelijke contracten af op basis van de leegstandswet. Deze bewoners krijgen geen vervangende 

woonruimte aangeboden dus die kamers komen sowieso op tijd leeg. 

  
Verhuizen 
Vraag: Wat kan ik doen als ik in de periode van de renovatie stage loop, maar wel gebruik wil maken 

van de mogelijkheid om later terug te keren naar mijn kamer? Antwoord: Dat moet mogelijk zijn en kun 

je het beste bespreken met Anita. 
Vraag: Mag ik mijn vloer achterlaten als ik later wens terug te verhuizen naar mijn kamer? Antwoord: 

Ja dat kan, bescherm hem goed.  Duwo kan niet garanderen dat de vloer niet beschadigd raakt. Dus 

op eigen risico. 
Vraag: Als ik niet terug wil verhuizen, moet de vloer er dan echt uit? Antwoord: Ja in dat geval moet de 

vloer eruit. 
Vraag: Hoe moet ik mijn kamer achterlaten? Antwoord: De kamer moet leeg zijn en schoon en 

compleet. Muren moeten wit zijn. Gordijnen moeten verwijderd worden, ook als je van plan bent terug 

te keren. 

  
Vergoeding 
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Vraag: Als ik vanaf nu zonder bemiddeling van Duwo verhuis (uit toren 1, 8 of 10) heb ik dan recht op 

de vergoeding? Antwoord: Ja, de peildatum is 1 december 2022. Iedereen die dan een 

campuscontract/wooncontract met Duwo heeft heeft recht op de verhuiskostenvergoeding. 
Vraag: Wanneer wordt de vergoeding uitgekeerd? Antwoord: de vergoeding wordt uitgekeerd bij 

opzegging van jouw kamer (60% van het bedrag) (check door Anita) en het tweede deel (40%) wordt 

uitgekeerd als je je kamer op de juiste manier hebt opgeleverd.  
Vraag: Krijgen mensen met een tijdelijke (leegstands-) contract ook een vergoeding? Antwoord: Nee, 

zij komen hier niet voor in aanmerking. 

  

Wasmachineruimte 
Vraag: Komt er in elke toren een wasmachineruimte zoals in toren 7? Antwoord: Nee, Alleen toren 7 

heeft een wasmachineruimte. Deze wordt met een aantal machines uitgebreid. Het is de bedoeling dat 

jij hier ook gaat wassen. In de torens 1 en 8 komt er een gemeenschappelijke ruimte voor de 

bewoners. In toren 10 zit de beheerdersruimte. 

  
Reageren met het akkoordformulier 
Vraag: Hoe lever ik mijn instemmingsformulier in? 
Antwoord: Er zijn verschillende manieren om deze bij ons in te leveren. Gebruik de manier die jij het 

makkelijkst vindt: 
- We hebben een papieren versie in je brievenbus gedaan. Deze kan je invullen en ondertekend 

in de DUWO brievenbus bij toren 10 doen. Ook kan je hem afgeven aan Jeffrey in de 

beheerdersruimte van toren 10 
- In de beheerdersruimte van toren 10 liggen instemmingsformulieren. Je kan daar binnenlopen, 

hem invullen en aan Jeffrey geven  
- De digitale versie heb je per mail ontvangen en staat ook op de projectpagina. Je kan hem 

invullen, digitaal ondertekenen en terugsturen via een contactformulier 
- Je kan de tekst van de digitale versie kopiëren en plakken in een contactformulier en deze 

naar ons sturen via je DUWO account. 
Vraag: wat als Duwo geen 70% akkoord krijgt van de bewoners? Antwoord: We proberen 100% 

instemming te krijgen omdat we op maat vervangende woonruimte voor jouw zoeken met de 

mogelijkheid om terug te keren. Mochten we onvoldoende steun krijgen dan zou het kunnen zijn dat 

we met een rechtszaak de rechter moeten vragen of dit renovatieplan een redelijk voorstel is of niet.  

  

Huurprijzen en huurtoeslag 
Vraag: Komen we voor de nieuwe zelfstandige gemaakt woning in aanmerking voor huurtoeslag? 

Antwoord: Ja, daar kom je voor in aanmerking. Voor de nieuwe woningen die worden gemaakt op de 

plaats waar de gemeenschappelijke ruimte was, moet je 23 jaar zijn om voor huurtoeslag in 

aanmerking te komen. Voor alle andere kamers, dus ook jouw oude kamer, heb je vanaf 18 jaar recht 

op huurtoeslag (check door Anita).  
Als je terugkeert naar je gerenoveerde woning, kan je dus huurtoeslag aanvragen. De hoogte van de 

toeslag die je uiteindelijk krijgt, is natuurlijk afhankelijk van je inkomen.  

 

  

  

  

  

  

  
 

 


