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Nieuwsbrief Mesdaglaan e.o.

Op dinsdag 18 en donderdag 20 oktober 2022
maakten veel bewoners gebruik van de
inloopbijeenkomst in de Crocuslaan 10 over de
sloopplannen voor de Mesdaglaan en omgeving. Ze
hadden veel vragen over de sloop,
verhuiskostenvergoeding, terugkomen in de wijk en
de planning. In deze nieuwsbrief zetten we de meest
gestelde vragen op een rij. Staat uw vraag er niet
tussen? Laat het ons weten. U vindt onze
contactgegevens aan het eind van de nieuwsbrief.
 
Planning/sloop
Wanneer wordt mijn huis gesloopt?
We weten nog niet wanneer we gaan slopen. Het duurt
nog minimaal twee jaar voordat alle plannen zijn
uitgewerkt en we definitief kunnen slopen.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de
stappen die wij nemen in dit proces.  
 
Heeft het nog zin om iets aan mijn huis te doen?  
Dat is een keuze die u zelf moet maken. De praktijk leert
dat projecten een lange doorlooptijd hebben. Het is
belangrijk om vooral prettig te blijven wonen.   
 
Als ik voor de sloop nog een nieuwe ketel nodig heb,
krijg ik die dan? 
Noodzakelijk onderhoud wordt altijd uitgevoerd. Ook
wanneer er plannen zijn om te slopen. Reparaties van
installaties worden uitgevoerd en als dat niet kan,
worden onderdelen vervangen.   



Heb ik recht op huurverlaging omdat mijn huis zo
slecht is?  
Huurverlaging kan vanuit de Huurcommissie opgelegd
worden aan een verhuurder. Dit kan alleen als er
ernstige gebreken zijn, die niet opgelost worden door de
verhuurder. De gebreken moeten ook altijd gemeld zijn
aan de verhuurder en die moet gelegenheid hebben
gehad om het op te lossen. Op de website van de
Huurcommissie kunt u hier meer informatie over
vinden.   
 
Mijn huis is nog prima. Waarom moet het dan toch
worden gesloopt?  
Het is begrijpelijk dat u hier vragen over heeft. De
beslissing om woningen te slopen neemt l’escaut niet
lichtvaardig. Alle technische zaken die spelen in een
complex worden meegewogen. Er wordt zorgvuldig
gekeken of alle zaken die spelen op (woon)technisch
gebied op te lossen zijn. En of de woning na de ingreep
het niveau krijgt waarmee deze weer jaren vooruit kan.
Vooral op duurzaamheidsgebied moeten veel zaken
worden aangepakt die technisch niet uitvoerbaar zijn en
dus het gewenste eindresultaat opleveren. Vandaar dat
we hebben moeten kiezen voor sloop.  
 
Wanneer worden de huizen in de Crocuslaan en
omgeving gesloopt?
De sloop van de huizen in de Crocuslaan en omgeving
gaat in fases. In november is meer bekend over de
planning. We houden voor de plannen met de sloop van
de Mesdaglaan en omgeving rekening met de planning
van de Crocuslaan en omgeving.
 
Verhuiskostenvergoeding 
Als je eerst naar een tijdelijke woning gaat en dan
terug naar de wijk, krijg je dan 2x
verhuiskostenvergoeding?  
Nee, als je eerst naar een wisselwoning verhuist en
daarna terugkeert in de nieuwbouw, krijg je 1 keer
verhuiskostenvergoeding.   
 
Op het moment dat een officieel sloopbesluit is
genomen, wordt het ‘reglement inzake sloop, renovatie
en (groot) onderhoud” van kracht. In dit reglement zijn
alle rechten en plichten over sloop, renovatie en (groot)
onderhoud vastgelegd. Het reglement inzake sloop is
opgesteld in samenwerking met de gemeente
Vlissingen, Zeeuwland, huurdersvereniging l’escaut
(HvL) en Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland. U
vindt dit reglement op onze website www.lescaut.nl.
 
Op basis van deze regeling maken we een planbesluit
voor de Mesdaglaan en omgeving. Hierin staan alle
rechten en plichten, regels die gelden voor het project
en de vergoedingen. De datum van dit planbesluit is
belangrijk. We noemen het de peildatum. Alle regels, ook
de vergoedingen, gelden vanaf die datum. De regels
gelden alleen voor de officiële huurder(s) van de
woning.    

Als ik volgend jaar al ga verhuizen, krijg ik dan
verhuiskostenvergoeding?
Nee. U komt in aanmerking voor een
verhuiskostenvergoeding als het officiële sloopbesluit is
genomen en er een planbesluit is vastgesteld met een
peildatum. Zie antwoord vorige vraag.   
 
Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding?  
De verhuiskostenvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld
door de Rijksoverheid. De wettelijk vastgestelde
vergoeding bedraagt 6505 euro (prijspeil 1 maart 2022).
Conform artikel 18.2 van het reglement inzake sloop,
renovatie en groot onderhoud, verhogen wij het wettelijk
bedrag met 100 euro. De totale vergoeding is op basis
van prijspeil maart 2022 6605 euro.  
 
Als die verhuiskostenvergoeding niet voldoende is
om de kosten te dekken, wat dan?
Er zijn geen aanvullende vergoedingen vanuit l’escaut.
Wel kunnen we u ondersteunen in het doorverwijzen en
ondersteunen naar andere instanties. Wij kijken graag
met u mee om te bepalen met welke hulp en van wie u
het beste geholpen bent.  
 
Krijg je een vergoeding voor aanpassingen aan je
huis die je zelf hebt gedaan? 
Aanpassingen die u zelf in uw woning heeft
aangebracht, mag u verwijderen en meenemen. Als u
met schriftelijke toestemming een grote verbetering
heeft aangebracht (bijvoorbeeld een eigen keuken), dan
krijgt u hiervoor mogelijk nog een aparte vergoeding. De
hoogte van de eventuele vergoeding wordt gebaseerd
op basis van het beleid ‘Zelf aangebrachte
voorzieningen’ en wordt uitbetaald nadat de sleutels
van de te slopen woning zijn ingeleverd.  
 
Verhuizen 
Moet ik 2x verhuizen?  
Dit hangt af van wat u wilt en wat uw woonwens is. Als u
terug wilt keren, en dit is ook mogelijk, in de nieuwbouw
bestaat de kans dat u moet verhuizen naar een tijdelijke
woning (wisselwoning). Maar u kunt er ook voor kiezen
om te verhuizen naar een woning buiten het
plangebied.   
 
Krijgen we een container om onze spullen op te
slaan? 
We gaan ervan uit dat u uw spullen meeneemt naar uw
wisselwoning of u nieuwe (definitieve) woning. Opslag
van spullen is niet aan de orde.  



Als je naar een huis gaat met zonnepanelen, gaat
dan de huur omhoog?
l’escaut heeft een huurbeleid voor al haar woningen.
Wanneer een woning beschikbaar komt voor verhuur,
wordt de huur bepaald aan de hand van het huurbeleid.
We noemen dit de streefhuur. De hoogte van de
streefhuur wordt bepaald op basis van onder andere de
woningwaarderingspunten. Zonnepanelen maken ook
deel uit van de woningwaardering. Het is niet altijd zo
dat de huur omhoog gaat na een huuropzegging. Maar
in sommige gevallen zou het wel kunnen. 
 
Ik wil niet meer terug naar de wijk, kan dat? 
Ja dat kan. We gaan vooraf met iedere bewoner in
gesprek, het zogenaamde woonwensengesprek. U kunt
dan uw woonwens kenbaar maken en samen kijken we
wat de mogelijkheden zijn. U krijgt vanaf de peildatum
(zie antwoord over het planbesluit) ook voorrang op
andere woningzoekenden. U kunt zelf reageren op
woningen of u maakt afspraken met de
verhuurmakelaar voor ondersteuning bij het zoeken.
Uitgangspunt blijft altijd het zogenoemde ‘passend
toewijzen’. Dit betekent dat uw gezinssamenstelling,
leeftijd en inkomen bepalend zijn welke woning passend
is.  
 

Hoe moet ik mijn huis achterlaten? Moeten alle
gaatjes dicht, houten vloeren of plavuizen eruit, een
betonnen schutting weggehaald? En de tegels in de
tuin? 
Na het officiële sloopbesluit stellen we andere eisen aan
de manier waarop u uw woning achterlaat. U hoeft geen
gaatjes meer te vullen of beschadigingen te repareren.
Daarnaast hoeft u gordijnen en vloerafwerking niet weg
te halen. Belangrijk is dat de woning en de berging leeg,
bezemschoon en vrij van ongedierte zijn. Leeg is ook
echt leeg; denk bijvoorbeeld aan het weghalen van
lampen, inbouwmeubelen, etc.  
 
Bij de eindinspectie van de woning maakt de
woninginspecteur het definitieve inspectierapport op en
kunt u bij hem of haar de sleutels inleveren. Hij of zij
controleert of de woning en berging leeg, bezemschoon
en ongediertevrij zijn. 
 
U moet zelf zorgen voor het verwijderen van overtollig
meubels en ander afval. Grofvuil (hout, meubilair en
dergelijke) haalt de gemeente tegen betaling bij u op. U
kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer
14 0118. U kunt grofvuil ook altijd naar de Milieustraat
brengen. De vloerbedekking en gordijnen in uw woning
mag u wel achterlaten. 



Woning zoeken 
Moet ik me inschrijven als woningzoekenden bij
Zuidwestwonen?  
Ja, u moet zich inschrijven als woningzoekende bij
Zuidwestwonen. Als u tot de sloop in uw huis wilt blijven
wonen, kunt u zich na het officiële sloopbesluit
inschrijven. 
 
Moet ik dan ook inschrijfgeld betalen? 
De inschrijfkosten als woningzoekende
op www.zuidwestwonen.nl worden eenmalig vergoed. U
krijgt deze kosten vergoed wanneer u verhuist naar een
huurwoning van een woningcorporatie waarmee wij
samenwerken op www.zuidwestwonen.nl. U krijgt deze
vergoeding uitbetaald met de verhuiskostenvergoeding.
 
Ik woon samen met mijn zoon. Moet die zich apart
inschrijven? 
Dit hangt ervan af. Wanneer uw zoon met u meeverhuist
maar een andere woning is dit niet nodig. Indien uw
zoon zelfstandig wil gaan wonen, moet hij zich ook
inschrijven. De voorrang (herstructureerder) op de
overige woningzoekenden geldt alleen voor de
hoofdhuurder, dus voor u en niet voor uw zoon. Uw zoon
kan reageren op woningen, maar toewijzing gebeurt op
basis van inschrijfduur, door loting of eerste reactie.

Zijn er wel woningen voor ons beschikbaar? 
Ja. Natuurlijk zijn we afhankelijk van woningen die
beschikbaar komen. Maar op basis van het gemiddeld
aantal woningen dat jaarlijks beschikbaar komt, is onze
ervaring dat er voor iedere bewoner een passende
andere woning is.  
 
Krijg ik voorrang op andere woningzoekenden? 
U heeft voorrang bij vrijkomende passende woningen bij
l’escaut en alle woningcorporaties waarmee wij
samenwerken op Zuidwestwonen.nl. De voorrang geldt
vanaf de datum dat het peilbesluit ingaat (peildatum).
De voorrang geldt niet voor alle woningen. De woningen
waar u voorrang heeft staan op www.zuidwestwonen.nl
aangegeven met het label ‘herstructureerder’. Heeft een
woning dit label niet? Dan krijgt u geen voorrang, en is
bijvoorbeeld uw inschrijfduur bepalend voor wanneer u
aan de beurt bent. 
 
Verder is het van belang dat wanneer u reageert, u
voldoet aan de voorwaarden van de betreffende
woning. Wat een passende woning voor u is, hangt af
van uw (gezins)inkomen, uw huishoudgrootte en welke
huurprijs de woning heeft. Meer informatie over passend
toewijzen vindt u op onze website www.lescaut.nl onder
het kopje ‘ik zoek’.   
 



Niet elke woning is voor iedereen even geschikt. Een
woonwens is altijd iets heel persoonlijks. Zo heeft een
jong gezin heel andere woonwensen dan bijvoorbeeld
een alleenstaande senior. De verhuurmakelaar spreekt
daarom met u uw woonwensen door. Zij informeert u
over de mogelijkheden en de verdere gang van zaken.   
 
Geldt die voorrang voor alle woningen die worden
aangeboden? 
Zie voorgaand antwoord.
 
Moet ik zelf een ander huis zoeken of doet l’escaut
dat? 
Vanaf het sloopbesluit (peildatum) heeft u twee keuzes:
de verhuurmakelaar kan met u meekijken en zoeken
naar een andere passende woning of u kunt zelf
woonruimte zoeken met behulp van een voorrang bij
herstructurering via www.zuidwestwonen.nl. U krijgt bij
beide opties voorrang bij het zoeken naar een woning.
Deze voorrangspositie garandeert dat u binnen 18
maanden een andere passende woning vindt.   
 
Mag ik ook een woning weigeren?  
Ja, maar we gaan ervan uit dat u reageert op woningen
waar u interesse in heeft. Natuurlijk kan het huis in de
praktijk anders zijn dan u verwacht. Dan kunt u de
woning weigeren.  
 
En hoe vaak mag ik een woning weigeren?  
Er is geen maximumaantal aan weigeringen. Wanneer u
regelmatig een woning weigert, gaan we wel met u in
gesprek om te kijken wat daar de reden van is en hoe
wij u beter kunnen ondersteunen.  
 
Ik wil niet weer terecht komen in een oud huis. Kan
l’escaut daarvoor zorgen?  
Dit wordt allemaal besproken in het persoonlijke
gesprek. Samen met u kijken we wat uw woonwensen
zijn en waar u dan het beste op kunt reageren.  
 
Kan ik alleen in Vlissingen een ander huis krijgen?   
Zie antwoord ‘krijg ik voorrang op ….” 
 
Kan ik ook van andere corporaties een huis krijgen?
En geldt dan ook de voorrangsregeling? 
Zie voorgaande antwoorden.  
 
Is het mogelijk om van huis te ruilen met iemand
anders?  
Ruilen kan ook. Kijkt u op onze website naar de
mogelijkheden of vraag uw wijkconsulente om meer
informatie.

Ik wil alles gelijkvloers met drie slaapkamers, kan
dat?  
Dit bespreken wij in het gesprek. Is de woonwens
passend (zie eerdere uitleg over passend toewijzen), zo
ja dan kijken we samen met u of en welke
mogelijkheden er zijn.   
 
Kan ik een voorkeur uitspreken voor een huis?  
Ja. We bespreken met u uw woonwensen.   
 
Terugkeer 
Krijg je voorrang als je terug wilt komen in de
nieuwbouw?  
Wanneer u terug wilt keren naar de nieuwbouw en dit is
ook mogelijk (passend toewijzen), dan krijgt u
voorrang.   
 
Kan ik in de wijk blijven wonen?  
Samen met u kijken we naar de woningen die worden
teruggebouwd. Als u in de wijk wilt blijven wonen en er is
passend aanbod voor u, dan kunt u in de wijk blijven
wonen.   
 
Krijg ik hetzelfde soort huis terug?
Dat hangt mede af van uw gezinssamenstelling,
inkomen en leeftijd.  
 
Nieuwbouw 
Hoeveel woningen komen er terug?  
Het streven is om hetzelfde aantal woningen terug te
bouwen.   
 
Zitten er ook inbouwkasten in de nieuwbouw?
De woningen moeten nog worden ontworpen. Welke
woningtypen er gaan komen is nu nog niet bekend.   
 
Als we met inductie moeten gaan koken, krijgen we
dan ook een plaat en pannen?  
Dit moet nog worden uitgewerkt.  
 
Komen er sociale huurwoningen terug?  
Dit is wel ons streven. Maar alles moet nog worden
uitgewerkt. 
 
Inrichting Mesdaglaan en omgeving 
Er zijn ook vragen gesteld over de buitenruimte in de
wijk. Zoals:

Hoe groot worden de tuinen?
Komt er wel voldoende parkeerruimte? 
Komt er ook genoeg groen? 
Komen er ondergrondse containers? 
Komen er verschillende soorten woningen terug? 

 
Het is nu nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.
We zullen tegen die tijd met de bewoners om tafel gaan
zitten en vragen om hierover mee te denken.
 



Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen

0118 42 23 00
info@lescaut.nl
www.lescaut.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huur 
Welke huur gaat gevraagd worden voor de nieuwe
huizen?  
Dat weten we nog niet. Dat hangt onder andere af van
welk type huis er gebouwd gaat worden.   
 
Krijg ik huurgewenning als de huur hoger wordt? 
Hier moeten afspraken over gemaakt worden. Dit wordt
meegenomen in het planbesluit.  
 
Bezwaar 
Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing tot sloop?
Wij willen u vragen om eerst met ons hierover in gesprek
te gaan. Komen we er niet uit? Dan kunt u altijd
bezwaar maken. Vraag uw wijkconsulente voor meer
informatie hierover.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communicatie 
Hoe informeert l’escaut bewoners die de
Nederlandse taal niet spreken?  
Wanneer blijkt dat een huurder niet goed Nederlands
spreekt of verstaat, zoeken we naar een oplossing. We
kunnen bijvoorbeeld een familielid of een tolk
inschakelen.   
 
Heeft u vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Neemt u dan contact op met Natasja Swennen. Zij is op
werkdagen te bereiken op telefoonnummer
0118 42 23 00 of via mesdaglaan@lescaut.nl. 
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