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 zo
 Geachte College,
 Op uw verzoek hebben wij een voorstel ontwikkeld voor de bewoners
 van het voormalige plan De Trlangel in Hillegom. Dit voorstel Is met de
 bewoners besproken tijdens een informatleavond in het vecorgingscentrum
 Bloemswaard op woensdag 1 oktober 2008,
 Het voorstel omvat het aanbod van STEK om de wonlngen aan de
 Leidsestraat 6 tot en met 48 (even nummers) tegen marktwaarde van
 de bewoners aan te kopen en de mogelijkheid voor de bewoners om
 een woning op de vrije markt met Koopgarant aan te kopen, Met
 Koopgarant krijgt de koper de kans om een woning met een
 korting van 25% op de marktprijs te kopen. Daarnaast biedt de regeling
 een teœgkoopgarantie.
 Inmiddels heeft STEK met 9 bewoners een koopcontract afgesloten voor
 de aankoop van hun woning. Zes bewoners hebben gebruik gemaakt van
 de Koopgarantregeling en een andere wonlng gekocht. Met een aantal
 bewoners zijn wij nog in onderhandeling.
 Als STEK nemen wij op deze manier onze maatschappelijke
 verantwoordelijkheid in de gemeente Hillegom. Op termijn hopen wij
 met de aankoop van de woningen aan de Leidsestraat een haalbaar plan
 op deze locatie te ontwikkelen waarbij ook de bouw van sociale
 huurwoningen onderdeel van uitmaakt.
 Binnenkort vindt de eigendomsoverdracht van de eerste wonlngen plaats.
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 Om de woningen niet Ieeg te Iaten staan en ook de leefbaarheid te
 handhaven, hebben wij de intentie om de aangekochte woningen, middels
 een tljdelijk huurcontract, te verhuren. Bij eerdere projecten hebben wij
 gemerkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om de woningen tijdelijk te
 verhuren. Bijvoorbeeld aan mensen die door een echtscheidlng of verbroken
 samenwoning snel, ter overbœgging, een woning nodig hebben, bewoners
 die hun koopwoning hebben verkocht en nog niet de beschlkking hebben
 over hun nieuwe koop- c,q. huurwoning of woningzoekenden die (helaas)
 nog niet aan de beurt zijn voor een reguliere woning en graag tijdelijk een
 woning willen huren,
 Hierbij verzoeken wij u ons voor de duur van twee jaar een vergunning
 ex. artikel 15 van de Leegstandswet te verlenen voor het aangaan van
 tijdelijke huurovereenkomsten voor de woningen Leidsestraat 6 tot en
 met 48 (even nummers). Indien dit nodig is, wordt na twee jaar een
 verlenglng aangevraagd.
 Voor de volledigheid melden wij u dat de huurprijs van de tijdelijk te
 verhuren woningen niet meer dan 80% van de maximaal redelijke netto
 huurprijs zal bedragen.
 Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uitslultsel te geven, zodat de
 Ieegkomende woningen aansluitend verhuurd kunnen worden,
 < Met vriend Iijke groet,
 STEK
 (
 è
 ri e e n
 |oo n co nsu e nt
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