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Is uw situatie echt urgent?

Algemene voorwaarden voor de aanvraag 
van een urgentieverklaring per januari 2015

Om in aanmerking te komen voor een  
urgentie dient u te voldoen aan de volgen-
de voorwaarden:
• U staat ingeschreven als woningzoekende 

bij woningnet Eemvallei.
• U voldoet aan de vestigingscriteria of 

bent daarvan vrijgesteld.
• U bent niet in staat om het probleem zelf 

op te lossen.
Er zijn in Amersfoort te weinig woningen 
beschikbaar om alle woningzoekenden di-
rect aan een woning te helpen. De meeste 

U komt niet in aanmerking voor een 
urgentieverklaring als er sprake is van 
een van de volgende situaties:

• Problemen bij kamerbewoning of 
inwoning (in ouderlijk huis of bij  
familie, vrienden of kennissen).

• Slechte ouder-kindrelatie.
• U wilt trouwen of bent getrouwd en 

heeft geen zelfstandige woonruimte.
• U heeft of verwacht een kind en bent 

inwonend of woont te klein.
• Ruzie met buren en/of buren- of 

buurtoverlast.

• Gedwongen verkoop eigen woning 
of problemen met huurbetaling door 
eigen schuld of verantwoordelijkheid.

• Te grote woon-werkafstand.
• Terugkomst na verblijf in buitenland.
• Uw huidige woning is te groot of de 

tuin is te bewerkelijk.
• U wilt dichter bij voorzieningen  

(winkels, openbaar vervoer,  
ziekenhuis) wonen.

• Uw huidige woning heeft technische 
of hygiënische gebreken (bijvoorbeeld 
achterstallig onderhoud, tocht, vocht 
of ongedierte).

mensen moeten dus een aantal jaren wach-
ten tot ze een geschikte woning hebben 
gevonden. Door het geringe aanbod is het 
daarom belangrijk dat woonruimte eerlijk 
wordt verdeeld. Alleen in zeer uitzonderlij-
ke situaties kunt u eerder worden geholpen 
dan anderen. Er moet dan duidelijk sprake 
zijn van een medische of sociale noodzaak. 
Met behulp van deze folder en het urgen-
tiewijzer op het aanvraagformulier kunt 
u inschatten of u wellicht in aanmerking 
komt voor een urgentieverklaring voor de 
toewijzing van een woning. Urgentie is 
slechts voor een bepaalde periode geldig 
(meestal 6 maanden). 

Geen urgentie



Kans op urgentie

Wat moet u doen?
Beantwoord de vragen in het 
urgentiewijzer op bijgevoegd formulier 
zo goed en eerlijk mogelijk. Wanneer 
uit dit schema blijkt dat u kans maakt 
op een urgentieverklaring, vul dan het 
aanvraagformulier in op de achterzijde. 
U kunt dit formulier vervolgens inleveren 
bij de Alliantie regio Amersfoort. Daarna 
wordt er een afspraak met u ingepland 
voor een intakegesprek. Na dit gesprek 
dient u de kosten voor de aanvraag van 
het aanvraagformulier te voldoen. Indien 
u wordt beschouwd als een kansrijke 
woningzoekende, is het weinig zinvol om 
een urgentieverklaring aan te vragen. De 
verwachting is dan dat u binnen de reguliere 
wachttijd op eigen kracht een woning zult 
vinden. Uw verzoek om urgentie zal dan ook 
worden afgewezen. U bent ten alle tijden 
vrij om een urgentie aan te vragen.

Aanvragen

Medische problematiek
Als u een aanvraag doet in verband met 
medische problematiek, kan uw aanvraag 
doorgestuurd worden voor onafhankelijk 
medisch advies. U ontvangt daarover schrif-
telijk bericht.  Vervolgens wordt een af-
spraak gemaakt met de medisch adviseur. 
Deze adviseur beoordeelt uw medische 
problematiek in relatie tot uw woonsituatie 
en brengt advies uit aan de Alliantie. 

Sociale problematiek
Wanneer u urgentie aanvraagt op grond 
van sociale problematiek, krijgt u in een 
intakegesprek de gelegenheid uw situatie 
toe te lichten. Intakegesprekken vinden 
plaats op afspraak, bij de Alliantie regio 
Amersfoort. U dient zoveel mogelijk materi-
aal mee te nemen dat uw aanvraag kan 
ondersteunen. De urgentieCommissie zal 
uiteindelijk uw aanvraag beoordelen en 
advies uitbrengen aan de Alliantie. >>



Urgentie alleen voor etagewoningen
De bedoeling van een urgentieverklaring  
is om acuut huisvestingsprobleem op te 
lossen. Urgentie wordt alleen afgegeven 
voor etagewoningen, omdat het huis-
vestingsprobleem daarmee kan worden 
opgelost. Met een urgentieverklaring dient 
u zelf te reageren op het woningaanbod.  
U kunt alleen reageren op de woningtypen 
waarvoor de urgentie is afgegeven. Als 
meerdere personen met een urgentiever-
klaring op dezelfde woning reageren, heeft 
degene met de oudste urgentieverklaring 
voorrang. De urgentie komt niet te vervallen 
als u een aangeboden woning weigert. U 
bent zelf verantwoordelijk binnen de urgen-
tietermijn een geschikte woning te vinden. 

Bereikbaarheid de Alliantie
Bezoekadres:
Heiligenbergerweg 60
Amersfoort

Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur 
‘ s middags op afspraak

Telefoon:
088 00 232 00

Website:
www.de-alliantie.nl

Einde urgentie

De urgentie vervalt:
• Als u om een beëindiging verzoekt.
• Als u binnen de termijn niet reageert op 

geschikte woningen.
• Als u een woning heeft geaccepteerd.

Uw inschrijfnummer:

Bij vragen over uw inschrijving heeft de Alliantie uw 
inschrijfnummer nodig. Als u het nummer hier invult,  
heeft u het altijd bij de hand. 

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.


