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Vraag en antwoord nieuwbouwproject 

‘De Valuwe 2c’ 

 

Aan de Robijnlaan in Cuijk bouwt Mooiland 27 appartementen. De appartementen zijn begin 

oktober klaar voor verhuur. We wijzen de appartementen op twee verschillende manieren toe. 

Veertien appartementen verhuren we met een ‘Jongerencontract’ en dertien appartementen via 

‘Woning zoekt jou’. Beide manieren zijn nieuw binnen Mooiland. In deze vraag en antwoord geven 

we op de meest gestelde vragen een antwoord.  

 

Jongerencontract 

1. Wat is een Jongerencontract? 

Voor jongeren tot 28 jaar heeft Mooiland een speciaal Jongerencontract. Dit is een 

huurcontract voor maximaal 5 jaar. Accepteer je een woning met een Jongerencontact? Dan 

houd je je inschrijftijd. Zo blijf je inschrijfduur opbouwen terwijl je al wel een eigen woning 

huurt. In deze 5 jaar blijf je actief reageren op het woningaanbod om zo weer door te 

stromen naar een andere woning. 

 

2. Waarom een Jongerencontract? 

Om aan de groeiende vraag voor betaalbare woningen voor jongeren te voldoen in de 

gemeente Cuijk. Daarom verhuren we in dit appartementencomplex veertien 

appartementen toe aan jongeren.  

 

3. Mag ik nog reageren op een woning als ik (bijna) 28 jaar ben? 

Op de ingangsdatum van het huurcontract moet je jonger zijn dan 28. We houden hierbij 1 

november 2020 aan als peildatum. Ben je, op 1 november 2020, 27 jaar of jonger? Dan kom 

je in aanmerking. Het kan dus wel zijn dat je kan reageren maar dat we je moet afwijzen als 

je nog voor de 1 november 2020 28 jaar wordt.  

 

4. Als ik jonger ben dan 23 jaar, krijg ik dan huurtoeslag? 

Je mag ook reageren als je jonger bent dan 23 jaar. Maar dan heb je geen recht op 

huurtoeslag. Meer info zie website belastingdienst.  

5. Waarom is er gekozen voor de mix van Jongerencontracten en Woning zoekt jou binnen dit 

complex? 

In de gemeente Cuijk is het voor jongeren moeilijk om aan een sociale huurwoning te 

komen. Daar wil Mooiland graag in meedenken. Daarnaast vindt Mooiland ook de 

leefbaarheid in de wijk erg belangrijk.  In wijk De Valuwe is hard gewerkt en veel energie 

gestoken door de wijkbewoners, gemeente en Mooiland.  De Valuwe is nu een wijk op trots 

op te zijn. Alle drie de partijen vinden het belangrijk dat de leefbaarheid in de wijk zich in 

positieve zin blijft ontwikkelen. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde huurders die daar graag 

een steentje in willen bijdragen. 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen
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6. Wat gebeurt er als ik nog geen woning heb gevonden na 5 jaar? 

Het gaat erom dat je actief blijft zoeken naar woonruimte, dan zou je in die tijd moeten 

kunnen uitstromen. Als de markt zo krap is dat dat niet mogelijk is, zullen we kijken hoe 

verder. Jouw houding is doorslaggevend. Je kunt aantonen dat je de afgelopen 5 jaar actief 

op zoek bent geweest naar een andere woonruimte.   

 

7. Hoe controleren jullie of ik actief zoekende ben geweest? 

Dat kun je zelf aantonen via jouw inschrijving en reacties als woningzoekende bij Mooiland 

en/of andere woningcorporaties. 

 

8. Ik wil eerder dan 5 jaar mijn huurcontract opzeggen, kan dat?  

Dat kan. Je hebt een opzegtermijn van 1 maand. 

 

9. Wat is mijn opzegtermijn? 

Je hebt een opzegtermijn van 1 maand.  

 

10. Hoe gaat de toewijzing? 

De toewijzing van de woningen die verhuurd worden met een jongerencontract gaat op 

basis van inschrijfduur, leeftijd (1 november 2020, 27 jaar of jonger) en ‘passend toewijzen’. 

 

11. Is passend toewijzen van belang? 

Ja, je inkomen moet wel passen bij de huurprijs volgens het passend toewijzen.  

   

12. Wanneer weet ik meer als ik heb gereageerd? 

Na het sluiten van de advertentie krijg je binnen drie dagen een email met het  

belangstellingsformulier. Op dit belangstellingsformulier kan je zelf je voorkeuren voor 

huisnummers aangeven. We gaan op volgorde van de kandidatenlijst en de 

belangstellingsformulieren de appartementen aanbieden.  

 

13. Kan ik een appartement kiezen? 

Ja, de volgorde op de kandidatenlijst wordt bepaald door de inschrijfduur (De kandidaat die 

als 1e staat, maakt de eerste keuze en zo verder.) 

 

14. Kan ik in de appartementen kijken? 

Nee, dit is op dit moment niet mogelijk. De appartementen zijn nog in aanbouw. Alle nieuwe 

huurders krijgen in september de gelegenheid hun eigen appartement te bezichtigen.  

 

15. Kan ik meer informatie krijgen? 

In de flyer staat veel informatie over de nieuwbouwappartementen. Daarnaast organiseren 

we informatiepresentaties. Aanmelden kan via de advertentie die vanaf 6 augustus 2020 om 

12.00 uur zichtbaar is.  
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