BAKEL

huurwoningen
D E WE G EN NA AR
EE N H U UR W ON I N G I N B A KEL
Bakel is een mooi dorp om in te wonen. Rustig
gelegen, omgeven door prachtige natuur en direct
verbonden met uitvalswegen. Het dorp is rijk aan
een breed scala van woningen; koop en huur. Het
aanbod van particuliere koopwoningen is divers en
vaak ruim. Het verkrijgen van een huurwoning kan
wel eens wat lastiger zijn. De Stem van Bakel (DSVB)
krijgt regelmatig vragen over hoe een huurwoning
te kunnen krijgen. Daarom geven we hiermee
informatie over de wegen die kunnen leiden naar
een huurwoning in Bakel.
Er zijn verschillende manieren om te huren: een
(sociale) huurwoning of een huurwoning in de vrije
sector. Bij een sociale-huurwoning gelden maximale
huurprijzen en een maximale huurverhoging. Als
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huurder kunt u, onder voorwaarden, ook
huurtoeslag krijgen. Inschrijven bij een
woningcorporatie is een methode om toegang tot
de huurwoningmarkt te krijgen.
Particulier is vaak meer beschikbaar, maar veelal
tegen een prijsverhouding van vraag-en-aanbod.
De Huisvestingswet biedt gemeenten instrumenten
om te sturen in de verdeling van woonruimte en de
samenstelling van de woonruimtevoorraad. Zij moet
dan wel weten dat er tekorten zijn in de sociale
huurwoningvoorraad. U kunt dit bij de gemeente
melden.
De Stem van Bakel heeft geen bemoeienis in het
proces van het toekennen van huurwoningen; ook
niet de beschikbaarheid daarvan. Wel kunnen we u
de wegen geven om zoeken te vereenvoudigen.
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RIJK
GEMEENTE

Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning
Gemeente:
e-mail Gemert-Bakel: gemeente@gemert-bakel.nl

corporatie

GOED WONEN

https://www.goedwonengemert.nl

particulie r

DIVERSE PARTIJEN

Op internet zijn veel particulieren te vinden die woningen/
appartementen/kamers en anderen te huur aanbieden. Dit is
particuliere verhuur en prijzen en voorwaarden kunnen
verschillen per aanbieder.

anti-kraak

TIJDELIJK EN GOEDKOOP

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning

DSVB

WONEN WERKEN
WELZIJN

Dorpsondersteuners:
mw. Wilma van Grinsven dorpsondersteunerbakel.Wilma@hotmail.com
mw. Marjo van der Wallen dorpsondersteunerbakel.marjo@hotmail.com
bestuur@destemvanbakel.nl
www.destemvanbakel.nl

