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Urgentie

Met voorrang een 
andere woning?

Om met voorrang een andere woning  

te krijgen, hebt u een urgentieverklaring 

nodig. Een urgentieverklaring kunt u 

alleen aanvragen als u voldoet aan een 

aantal voorwaarden:

1.  Er is sprake van een noodsituatie
 Er moet sprake zijn van een noodsituatie die zo ernstig is dat het onverantwoord 

is om deze situatie langer te laten duren. Deze situatie heeft een directe relatie 
met uw woning of woonomgeving. En door een aanpassing aan uw woning is 
het probleem niet te verhelpen.

2.  De noodsituatie is ontstaan in de gemeente Gemert-Bakel
 Daarnaast kunt u aantonen dat het noodzakelijk is dat het probleem in de 

gemeente Gemert-Bakel wordt opgelost. 

3.  U bent niet in staat om zelf  het probleem op te lossen
 Uw financiele situatie biedt geen ruimte om een woning te huren of te kopen op 

de particuliere woningmarkt. U hebt niet de mogelijkheid om (tijdelijke) onzelf-
standige woonruimte te huren. Daarnaast hebt u voldoende actie ondernomen 
om uw woonprobleem op te lossen. 

Wanneer kunt u voorrang aanvragen?

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?
Een urgentieverklaring vraagt u aan via de volgende stappen:
•  Schrijf u in als woningzoekende.  
 Dit doet u op de website www.wooniezie.nl.
•  Maak daarna een afspraak voor een telefonisch intakegesprek. Stuur een  
 e-mail naar info@goedwonengemert.nl. Vermeld daarin uw naam en    
 telefoonnummer en geef aan dat het om een verzoek om urgentie gaat.
 Een van onze medewerkers neemt vervolgens contact met u op.
•  Tijdens het intakegesprek vertelt onze medewerker of u kans op voorrang  
 hebt. Er volgt dan mogelijk een urgentieonderzoek.
•  De urgentiecommissie onderzoekt uw aanvraag. Het kan nodig zijn dat u  
 daarvoor nog aanvullende informatie moet aanleveren.
•  Binnen drie weken ontvangt u de uitslag. Bent u het niet eens met de   
 uitslag? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Goed Wonen Gemert.

Hebt u vanwege een noodsituatie snel een andere woning nodig? En kunt u zelf geen

woning vinden? Dan kunt u in sommige gevallen bij ons met voorrang een andere

woning huren. In deze brochure leest u wanneer u voorrang krijgt. Ook vertellen we u

hoe u voorrang aanvraagt en wat er gebeurt als u voorrang krijgt.
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Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
U hebt een urgentieverklaring nodig. Deze krijgt u alleen wanneer u voldoet aan een aantal voorwaarden:

• er is sprake van een noodsituatie;

• de noodsituatie is ontstaan in de gemeente Gemert-Bakel;

• u bent niet in staat om zelf het probleem op te lossen.

GEEN voorrang

U woont alleen en bent jonger dan 40 jaar
We vinden u jong en flexibel genoeg om 
zelf een woonruimte te vinden. Ook bij 
noodsituaties. Eventueel buiten de 
gemeente Gemert-Bakel.

U krijgt een kind
Zwangerschap is geen reden voor 
voorrang. 

Er komen gezinsleden bij u wonen
Gezinshereniging is geen reden voor 
voorrang. Ook niet bij terugkeer na 
emigratie. 

U en uw partner gaan uit elkaar
Bij een relatiebreuk kunt u geen voorrang 
aanvragen. Ook niet met minderjarige 
kinderen. Er is geen direct woonprobleem 
voor de kinderen, want er is nog een 
woning waar zij kunnen verblijven. 

WEL voorrang 

U wordt mishandeld of bedreigd
Uw aangiften en meldingen bij de politie helpen niet. En u hebt een verklaring van 
een erkende hulpverleningsinstantie. In die verklaring staat de ernst van uw situatie 
en waarom verhuizen de enige oplossing is. 

U dreigt dakloos te worden door financiële redenen
De financiële problemen zijn acuut en niet uw schuld. En u kon ze ook niet zien 
aankomen. Daarnaast zijn er geen tijdelijke oplossingen waarvan u gebruik kunt 
maken. Een faillissement kan een aanleiding zijn tot het opstarten van een urgentie-
onderzoek. Het faillissement mag dan niet door wanbeleid zijn ontstaan en moet 
totaal onverwacht gekomen zijn. Een gedwongen verkoop van uw huidige woning, 
bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geworden, kan een reden tot urgentie zijn.

U heeft medische redenen waarom u voorrang wilt aanvragen
Heeft u gezondheidsklachten waardoor u niet meer goed in uw huidige woning 
kunt wonen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling WMO van de gemeente 
Gemert-Bakel. Zij onderzoeken de situatie. Als het nodig is vragen zij Goed Wonen 
om te zoeken naar een woning die beter bij u past.

Redenen voor voorrang 
Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarin u voorrang kunt aanvragen. En ook een aantal voorbeelden van situaties 
waarin u geen voorrang krijgt. 

U krijgt voorrang. En dan?
Als u een urgentie krijgt toegekend, hebt u drie maanden de mogelijkheid om zelf te reageren op het woningaanbod 
via Wooniezie. Mocht u niet op passende woningen hebben gereageerd in deze drie maanden, dan vervalt uw 
urgentie. In alle andere situaties neemt onze wooncoach contact met u op. 
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Kijk ook op onze website voor meer informatie: 
www.goedwonengemert.nl

Bent u op zoek naar een huurwoning? Schrijf u dan in op  
www.wooniezie.nl. Dat is de plek waar woningcorporaties  
uit de regio hun aanbod presenteren. 

Dat we altijd 
voor u 

klaar staan

Wilt u meer weten over voorrang bij het zoeken  
naar een woning? 

Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@goedwonengemert.nl. Vermeld daarin uw naam en 

telefoonnummer.  Een van onze medewerkers neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Deze brochure is bedoeld om u te informeren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

    


