Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wijk bij Duurstede verklaart hierbij
het volgende:
Op grond van het aangehechte brondocument welke bekendgemaakt is op 25-07-2019 zal een
publiekrechtelijke beperking opgevoerd worden in de basisregistratie kadaster.
Deze publiekrechtelijke beperking heeft als wettelijke grondslag Huisvestingswet 2014 en betreft het
volgende werkingsgebied:
BAG Identificatienummers:
1302, 1303, 1304.
Deze publiekrechtelijke beperking zal op 26-07-2019 in werking treden.
Ondergetekende verklaart dat de essentialia van het besluit zoals hiervoor vermeld de volledige en
juiste gegevens bevatten op grond waarvan de basisregistratie kadaster kan worden bijgewerkt.
Tevens verklaart de ondergetekende dat dit stuk met de daaraan gevoegde bijlage(n) een volledige
en juiste weergave is van het stuk waarvan het een afschrift is.
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Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Wijk bij Duurstede
De gemeenteraad heeft op 16 juli 2019 de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Wijk
bij Duurstede vastgesteld. De verordening geeft regels voor:

•
•
•

De toewijzing van sociale huurwoningen met een huur tot € 720,42;
De toewijzing van nieuwbouwwoningen met een middenhuur tot € 966;
Wijzigingen in de woningvoorraad.

De regels wijken af van de regels die tot nu toe golden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•
•
•
•

Woningzoekenden die een woning accepteren, behouden 75% van de inschrijving. Tot nu toe
raakten woningzoekenden alle inschrijfduur kwijt, als zij een woning accepteerden.
Het doorstroomexperiment ‘van groot naar beter passend’ wordt vervangen door een ruimere
regeling, die in heel de regio Utrecht geldt.
Woningruil wordt mogelijk gemaakt.
De mogelijkheid om lokale woningzoekenden voorrang te geven, wordt ruimer.

De nieuwe verordening is afgestemd met de andere gemeenten, woningcorporaties en
huurdersorganisaties in de regio Utrecht.

Inzien van de stukken
De verordening treedt in werking op vrijdag 26 juli 2019. U kunt de stukken vanaf 25 juli 2019 inzien via
www.overheid.nl.
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op
04-09-2020 om 09:21 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel 78959 nummer 23.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
geautoriseerd door middel van een elektronische
toegangsdienst die onderdeel is van het Afsprakenstelsel
elektronische toegangsdiensten als bedoeld in de
Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken.
Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.

