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Betreft: extra informatie DUO- en
stadsvemieuwingsurgentie Referentie: Complex 501
Behandeld door: F. Hendrikx
hendrikx@hetvierdehuis.nl

Beste heer/mevrouw Post,
Recent heeft u een brief van ons ontvangen met daarin de vermelding dat uw urgenties
verlengd zijn tot en met 31 december 2012.
Echter zouden er nog wat onduidelijkheden zijn met betrekking tot het behoud van rechten na
verhuizing met de stadsvernieuwingsurgentie. Deze brief is dan ook bedoeld om hier extra informatie
over te geven.

De stadsvernieuwingsurgentie
Na acceptatie van een woning die u heeft verkregen met behulp van de stadsvemieuwingsurgentie
vervalt uw registratie bij WoningNet. Nadat u bent verhuisd wordt u aangeschreven door Het vierde huis.
Er wordt o.a. een nieuw inschrijfformulier van WoningNet opgestuurd. Indien u dit inschrijfformulier
gebruikt om u opnieuw in te schrijven bij WoningNet krijgt u uw oude inschrijftijd terug
Ook zit er een verklaring bij met de vraag of u uw DUO-urgentie en of u uw 100% woonduur wilt
behouden tot einde project. Deze DUO-urgentie kunt u dan eventueel gebruiken om te verhuizen naar
de gerenoveerde woning in het complex. De 100% woonduur kunt u gebruiken om op woningen in de
gemeente Utrecht te reageren.
De 100% woonduur en de DUO-urgentie komen te vervallen als het project ten einde is,
de oude inschrijftijd blijft u echter behouden.

Het inschrijfformulier en de verklaring dient u binnen 1 maand terug te sturen naar Het vierde huis.
Nadat u bent ingeschreven bij WoningNet krijgt u van WoningNet een bericht hiervan, hierin staat uw
oude
inschrijftijd en eventueel DUO-urgentie/100% woonduur niet vermeld. Deze worden pas na de
inschrijving aangepast door Het vierde huis en u ontvangt van Het vierde huis daar dan een
bevestiging van.
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Als u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum op het nummer
0900-2023072.

