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Noodopvang
De short-staywoningen zijn bedoeld
voor dringende situaties. Het gaat om
huishoudens die door omstandigheden
van het ene op het andere moment geen
dak meer boven hun hoofd hebben.
Bijvoorbeeld vanwege gedwongen
verkoop of brand.

Heeft u vanwege gedwongen woningverkoop of brand 
snel een woning nodig? Dan kunt u mogelijk terecht  
in een compleet ingerichte short-staywoning van 
HEEMwonen. Voor maximaal een half jaar. U kunt  
dan uw zaken op een rijtje zetten en op zoek gaan  
naar een nieuw huis.

Bent u vanwege hennepteelt uit uw
woning gezet? Dan komt u níet in
aanmerking voor een short-staywoning.
Huishoudens waar meerdere problemen
tegelijk spelen, komen niet zo maar in
aanmerking voor een short-staywoning.
In dit soort gevallen stelt HEEMwonen 
als voorwaarde dat u hulp en

begeleiding op maat accepteert.
De short-staywoningen zijn in eerste
instantie bedoeld als noodopvang voor
inwoners van Kerkrade en Landgraaf.

Short stay-woningen
De short-staywoningen zijn direct klaar 
voor gebruik. Ze zijn compleet ingericht 
met meubels, wasmachine, tv en 
keukengerei. De inboedel is deels nieuw 
en deels gebruikt. Zelfs de bedden zijn
opgemaakt. De bewoner betaalt een 
all-in vergoeding van circa € 600 per 
maand (dit is inclusief inrichting, gas, 
water, elektra, internet en tv).

De bewoner sluit met HEEMwonen
een overeenkomst voor maximaal
een half jaar. De ervaring leert dat

woningzoekenden binnen een half  
jaar zelf een geschikte woning  
kunnen vinden.

“Een short-staywoning draagt  
bij aan een meer stabiele situatie.
Zo wordt het makkelijker het
leven weer op de rit te krijgen.”

Hulp nodig?
Zit u in een dringende situatie  
en heeft u onderdak nodig? 
Neem dan telefonisch of 
per e-mail contact op met 
HEEMwonen. In een gesprek 
gaan wij na of u in aanmerking 
komt voor een short-staywoning.


