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Formulier aanvraag woonurgentie 
 

Aanvragen met DigiD 
Wij vragen u om uw aanvraag zoveel mogelijk met DigiD te doen op www.wageningen.nl. Vul op de website in 
het zoekvenster ‘woonurgentie’ in. U vindt daar het DigiD-aanvraagformulier. Het Startpunt of het Loket 
Digitale Overheid in de bibliotheek kan u daar eventueel bij helpen. Gebruik dit printformulier dus alleen als 
het niet lukt om uw aanvraag met DigiD te doen en het niet mogelijk is om daar hulp bij te krijgen. 

 
Kosten 
De kosten voor het aanvragen van een woonurgentie zijn €50,-. U ontvangt een acceptgiro.  

 
Vragen of hulp nodig bij het invullen 
Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met het Startpunt Wageningen. 
Dat kan van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 uur. 

Adres:  Rooseveltweg 408A 

Bel:  (0317) 41 01 60 
E-mail: startpunt@wageningen.nl 
 
Formulier opsturen of inleveren 
Stuur het compleet ingevulde formulier met alle gevraagde bewijsstukken op naar: 

Gemeente Wageningen 
T.a.v. Overlegtafel Woonurgentie 
Postbus 1 
6700 AA, Wageningen 
 
U kunt het formulier ook inleveren op de volgende locaties:  
Startpunt, Rooseveltweg 408A, Wageningen  

Stadhuis, Markt 22, Wageningen 
 
Bewijsstukken 

Bewijsstukken zijn aanvullende documenten met informatie over uw situatie. De bewijsstukken hebben wij 
nodig om een beslissing te nemen. In dit formulier leest u welke bewijstukken wij nodig hebben.  
Alleen een compleet ingevuld aanvraagformulier met alle bewijsstukken die erbij horen, nemen wij in 
behandeling.  

 
Wat gebeurt er na uw aanvraag?  
U wordt uitgenodigd voor een kans-adviesgesprek. Dit is een oriënterend gesprek waarin u meer informatie 
krijgt. Na dit gesprek bepaalt u of u de aanvraag in behandeling wilt laten nemen. 

 

 

1. Wat is de reden van uw aanvraag voor woonurgentie? 
 

  Medisch of Wmo-urgentie  Mantelzorg 

  Sociaal   Financieel 

  Gescheiden/niet meer samenwonend   Relationele problemen of geweld 

 

2. Uw gegevens 

Voorletters en achternaam:  
Meisjes achternaam,  
als dit voor u geldt: 

Straat en huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

http://www.wageningen.nl/
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E-mailadres:  

Geboortedatum:  

Burgerservicenummer (BSN):  

 
 

3. Gegevens werkgever/uitkeringsinstantie  

Werkgever/uitkeringsinstantie:  
 

Beroep/soort uitkering: 
 

Plaats: 
 

 

 

4. Personen die meeverhuizen 
 

Voorletters en achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletters en achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletters en achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletters en achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletters en achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletters en achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletters en achternaam:  Geboortedatum:  

 

 

5. Huisvesting op dit moment 
 
In wat voor woning woont u op dit moment? 

 Huurwoning van De Woningstichting 

 Huurwoning niet van De Woningstichting 

 Koopwoning 

 Geen zelfstandige woning, namelijk:_________________________________  

(bijvoorbeeld u woont bij familie of anders, op kamers) 

 Anders, namelijk: _________________________________________________ 

 

6. Inschrijving www.huiswaarts.nu (dit is verplicht) 

Inschrijfnummer:  Inschrijfdatum:  
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7. Welke bewijsstukken moet u meesturen? 
 

Altijd 
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs 
• Bewijs van uw inkomen, het liefst een verklaring van uw inkomen. U regelt dit gratis bij de belastingdienst 

via het telefoonnummer 0800-0543. 
• Bewijs dat u staat ingeschreven bij huiswaarts.nu 
• Brief met uitleg waar in staat: 

- Waarom de woonnoodsituatie zo dringend is dat u binnen 6 maanden een andere woonruimte nodig 
heeft.  

- Wat er is gedaan om aan andere woonruimte te komen. 
- Wat de reden van de aanvraag is met een duidelijke uitleg daarbij. 

 

Meesturen van bewijsstukken afhankelijk van reden urgentie 
Welke bewijsstukken u moet meesturen hangt af van de reden waarom u urgentie aanvraagt:  
 
Bij urgentie om medische redenen: 

• Contactgegevens van medisch specialist. Een huisarts is geen medisch specialist. 
 
Bij urgentie vanwege mantelzorg: 

• Bewijsstukken waarin staat dat u mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt en hoeveel uur per week. 
Bijvoorbeeld de brief over het mantelzorgcompliment en/of verklaring van de zorgvrager. 
• (Medische) documenten waaruit blijkt dat de mantelzorg noodzakelijk is. 
   
Bij urgentie om sociale redenen: 
• Bewijsstukken met informatie over uw psychosociale situatie waaruit blijkt dat u blijvend ernstig last heeft 

in het huis waar u nu woont. Bijvoorbeeld een verklaring van begeleiding/maatschappelijk 

werk/woonconsulent etc.  
 
Bij urgentie om financiële redenen: 
• Bewijsstukken van kort geleden waarin staat dat u buiten uw schuld en onverwacht in deze financiële 

situatie bent terechtgekomen.  

 

Bij urgentie door scheiding/beëindigen samenwonen: 
• Kopie van het convenant van de scheiding/ kopie bewijs verbreken geregistreerd partnerschap. 
• Kopie ouderschapsplan. 
• Heeft u niks vastgelegd over het samenleven? Dan moet u een vaststellingsovereenkomst laten maken bij 

de notaris. Tijdens het kans-adviesgesprek kunt u aan de secretaris een standaard overeenkomst vragen.  
• Bij co-ouderschap kan maar één van beiden ex-partners in aanmerking komen voor een urgentie. De 

aanvraag moet wel door beide ex-partners worden getekend. 

 
Bij urgentie door problemen in de relatie of geweld  
• Een advies op papier van de betrokken opvangvoorziening met goede argumenten. Daarin moet staan waarom 

huisvesting in Wageningen noodzakelijk is. 

 

8. Handtekening 
 

Datum: ______________  Handtekening: ______________ 


