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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.  

 

Woning Zoekt Jou 

1. Wat houdt deze manier van toewijzen in? 

Een unieke kans om per direct een woning te huren! Dit zal gaan op basis van (in eerste 

instantie) een jaarcontract. Kun jij de bewoners in de woonomgeving of in De Valuwe met 

elkaar verbinden? Je actief inzetten voor het bevorderen van de sociale samenhang met én 

tussen buren? Heb jij een open, aanspreekbare persoonlijkheid en weet je van aanpakken? 

Neem je concrete initiatieven of organiseer je activiteiten ter bevordering van de 

leefbaarheid en om bewoners dichter bij elkaar te brengen? (denk bijvoorbeeld aan een 

initiatief op Burendag of de NLDoet). Dan zoeken deze appartementen jou als huurder!  

 

2. 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. 

 

3. Kan ik ook in aanmerking komen voor en woning als ik geen inschrijftijd heb? 

Inschrijfduur is hier niet van toepassing voor Woning zoekt jou. 

 

4. Is mijn leeftijd belangrijk? 

Nee, jouw leeftijd maakt voor deze woningen geen verschil.  

 

5. Is passend toewijzen van belang? 

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

 

6. Waarom een jaarcontract? 

Jouw motivatie is niet vrijblijvend. Op grond van jouw motivatie heeft Mooiland jou een 

woning toegewezen. Mooiland verwacht vervolgens van jou dat je een actieve bijdrage 

levert die bijdraagt aan de leefbaarheid in jouw directe omgeving of in de wijk. Dan wordt na 

een jaar de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.  
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7. Hoe kan ik reageren? 

Je reageert op de verzameladvertentie via mijnwoningzoeken.nl. De reactie alleen is niet 

voldoende. Overtuig ons waarom jij het verschil maakt in de wijk. Dit kan door een 

motivatiebrief, een filmpje van jezelf, een vlog, niets is te gek! De motivatie stuur je naar 

woningzoektjou@mooiland.nl. 

 

8. Behoud ik mijn inschrijftijd? 

Nee, als u de woning gaat huren vervalt de inschrijftijd.  

 

9. Krijg ik voorrang op een andere woning wanneer het contract na een jaar niet verlengd 

wordt? 

Nee, het is geen opstapje naar een andere woning. Wij zoeken kandidaten die zich echt 

willen inzetten voor de wijk. 

 

10. Kan ik mijn positie zien na het sluiten van de advertentie? 

Nee, dit kan niet. Je motivatie is leidend, inschrijftijd of leeftijd hebben geen invloed op jouw 

positie. 

 

11. Hoe gaat het verder na het plaatsen van mijn reactie en het sluiten van de advertentie?  

De 13 meest inspirerende reacties worden in de gelegenheid gesteld hun motivatie 

persoonlijk toe te lichten. Zie het als een soort sollicitatiegesprek. De gesprekken voor de 

woningen vinden plaats in week 38. 

 

12. Hoe controleren jullie of ik mij hebt ingezet voor de wijk? 

Wij controleren dit niet. Het is aan de huurder om dit de wijkconsulent duidelijk te maken. 

 

13. Wat gebeurt er na het eerste jaar? 

Jouw jaarcontract wordt automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde 

tijd als blijkt dat je een positieve bijdrage hebt geleverd aan de leefbaarheid in wijk of 

omgeving. Dat houdt ook in dat je op dat moment wordt uitgeschreven als woningzoekende 

bij Mooiland. 

 

14. Wat gebeurt er na het eerste jaar bij onvoldoende inzet? 

Het huurcontract wordt niet verlengd.  Reageer daarom alleen op deze appartementen als je 

wat wilt betekenen in de wijk!! 

 

15. Kan ik binnen dit het jaarcontract mijn huur opzeggen? 

Dat kan. Je hebt een opzegtermijn van 1 maand. 

 

16. Wat is mijn opzegtermijn? 

Je hebt een opzegtermijn van 1 maand. 

 

17. 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.   
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18. 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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