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Sociale huurwoningen
Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk
Inschrijven
www.woningnetregiomiddenholland.nl
Inschrijfkosten zijn € 23,00. Na betaling is de inschrijving 2 jaar actief.
Belangrijke voorwaarden:
-U moet minimaal achttien jaar zijn.
-U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus
-Bij inschrijving is een e-mailadres nodig als gebruikersnaam. Alle communicatie verloopt via dit emailadres.
De inschrijving verlengen na 2 jaar is vooralsnog kosteloos
Vrijgekomen huurwoningen worden gepubliceerd op www.woningnetmiddenholland.nl
Toewijzing woning is o.a. afhankelijk van:
-

-

aantal punten. Woont u zelfstandig dan krijgt u iedere maand een punt vanaf de datum dat u
zelfstandig bent gaan wonen. Woont u niet zelfstandig? Dan krijgt u na uw inschrijving
maandelijks een punt vanaf de datum dat u 18 jaar bent geworden. Hoe meer punten, hoe
meer kans!
Voorwaarden voor de woning; denk aan leeftijdsgrens, aantal personen en inkomenseis.
Exacte regels zijn na te lezen op www.woningnet.nl → Uitleg

Urgentie aanvragen kan zin hebben als:
-

Als u in een acute noodsituatie verkeert
Als de situatie waarin u verkeert niet door eigen toedoen is ontstaan
Als er geen andere kansen of mogelijkheden op de woningmarkt bestaan

De urgentie aanvragen kunt u doen op www.urgentie.info
Door stap voor stap het schema te doorlopen wordt duidelijk of u wel of geen kans heeft op urgentie
en dus voorrang op het verkrijgen van een huurwoning.
1.Urgentiecheck
Er zijn leges (kosten) verbonden aan een urgentie aanvraag. Dit bedrag krijgt u niet terug
als het verzoek wordt afgewezen. Controleer daarom eerst met de urgentie check of u
kans maakt op een urgentie verklaring. Met de urgentie check krijgt u inzicht welke
documenten u dient mee te nemen en de contactgegevens van de instantie waar u urgentie dient
aan te vragen.
2.Urgentieaanvraag:
Maak telefonisch een afspraak met de betreffende instantie. Tijdens het intake gesprek levert u de
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benodigde documenten in en voldoet u (per pin) de betaling. Nadat u heeft betaald (Prijspeil
2019: € 69,35) wordt de aanvraag in gang gezet en ontvangt u binnen 8 weken de uitkomst.
3.Urgentieuitspraak:
Wanneer uw urgentieaanvraag wordt goedgekeurd kunt u met voorrang reageren op
huurwoningen via Woningnet. Is uw urgentie afgewezen, ingetrokken of bent u het niet
eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet vindt u bij de
uitkomst van uw urgentie verzoek.
Een onafhankelijke instantie brengt advies uit. Indien urgentie wordt toegekend, wil dit zeggen dat er
binnen 12 mnd een woning beschikbaar is waardoor de noodsituatie wordt opgeheven.
U dient dan zelf nog te reageren op woningen via woningnet.

Adressen woningbouwcorporaties Gouda e.o
Mozaïek Wonen

Woonpartners Midden Holland

www.mozaiekwonen.nl

www.woonpartners-MH.nl

Bachstraat 1, 2807 HZ Gouda

Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen

T: 0182-69 29 69

T: 0182-59 70 70

Woningbouwvereniging Reeuwijk

Woonzorg Nederland

www.wbvreeuwijk.nl

www.woonzorg.nl

Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ Reeuwijk

Prof E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen

T: 0182-39 45 93

T: 088-921 0407

E: info@wbvreeuwijk.nl

E: www.woonzorg.nl/contact

Krimpenerwaard
Inschrijven en reageren
Op de website van ‘Wonen in de Krimpenerwaard’ (www.Wonenindekrimpenerwaard.nl) van de
gemeente Krimpenerwaard (Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht,
Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk a/d IJssel, Schoonhoven, Stolwijk en Vlist) staat alle
informatie over hoe je je kan inschrijven als woningzoekende.
Woningbouwcorporatie QuaWonen is degene die hier huurwoningen op plaatst waar digitaal op
gereageerd kan worden.
Het woningaanbod van QuaWonen in Krimpen a/d IJssel is te vinden op de
www.woonnetrijnmond.nl
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Regio Rotterdam
Op www.WoonNetRijnmond.nl vindt u aanbod uit de volgende gemeenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albrandswaard: Poortugaal en Rhoon
Barendrecht
Brielle: Vierpolders en Zwartewaal
Capelle aan den IJssel
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Lansingerland: Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk
Maassluis
Ridderkerk: Bolnes, Oostendam, Ridderkerk, Rijsoord en Slikkerveer
Rotterdam: Pernis, Hoogvliet, Hoek van Holland, Rozenburg
Schiedam
Nissewaard: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland (voorheen
Bernisse), Spijkenisse en Hekelingen
Vlaardingen
Westvoorne: Oostvoorne en Rockanje

Inschrijven en reageren
Op www.woonnetrijnmond.nl/inschrijven kunt u zich inschrijven als woningzoekende.
Dit kost € 10,00 per jaar.
WoonNet Rijnmond vraagt u bij het inschrijven om te betalen via Ideal of per eenmalige machtiging.
Als u kiest voor Ideal dan betaalt u direct via uw bank. Kiest u voor een eenmalige machtiging? Dan
hoeft u niks te doen. Ingenico regelt de betalingen voor WoonnetRijnmond. Zij schrijven eenmalig
€10,- van uw rekening af.
U hoeft zelf geen geld over te maken naar WoonnetRijnmond.
Uw inschrijving is twaalf maanden geldig. U krijgt 5 weken voor het aflopen van uw inschrijfperiode
een bericht van WoonnetRijnmond. In dat bericht vindt u de vraag of u uw inschrijving wilt
verlengen.
Bij de verlenging vragen wij u om te betalen via Ideal of per eenmalige machtiging. Als u kiest voor
Ideal dan betaalt u via uw bank. Kiest u voor een eenmalige machtiging? Dan hoeft u niks te doen.
Ingenico regelt de betalingen voor WoonnetRijnmond. Zij schrijven eenmalig €10,- van uw rekening
af.
Reageren kunt u doen via de website door in te loggen.
www.woonnetrijnmond.nl/inloggeninschrijven
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Huurtoeslag
Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel
verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.
Maak een Proefberekening op www.toeslagen.nl
U vult uw situatie in en ziet dan of u toeslag krijgt. En hoeveel. Of bekijk hieronder nog even de
belangrijkste voorwaarden.
> Uw inkomen mag niet te hoog zijn; U mag niet te veel verdienen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn,
hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het inkomen van een
meederjarig kind telt mee in de berekening van de huurtoeslag.
> Uw huur mag niet te hoog zijn. Uw huur mag in 2021 niet hoger zijn dan € 753,33.
Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 442,46, behalve als u al
een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch max. € 753,33 zijn.
> U huurt een zelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen
toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc. Maar niet voor álle zelfstandige woningen kunt u
huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kunt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag
krijgen. Ook al zijn het zelfstandige woonruimten. En voor sommige onzelfstandige woningen kunt u
juist wél weer huurtoeslag krijgen. Lees meer bij Voor welke woningen kan ik huurtoeslag krijgen?
> Uw vermogen mag niet te hoog zijn. U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld.
Iedere bewoner mag op 1 januari 2021 maximaal € 31.340 hebben. Partners mogen samen op 1
januari 2021 maximaal € 62.680 hebben.
Hebt u een thuiswonende kind met vermogen dat jonger is dan 18 jaar? Dat bedrag telt dan mee bij
uw vermogen.
> Zoveel huurders, zoveel situaties. Bent u nog geen 18? Hebt u AOW? Bent u geen Nederlander?
Woont er iemand met een handicap in huis? Twijfelt u of u servicekosten moet meerekenen? Of zit u
in een bijzondere situatie? Lees dan alle voorwaarden op www.toeslagen.nl

Brochure “Woonruimte gezocht!”
versie april 2021

5

Huurwoningen vrije sector
Makelaars in en rond Gouda
Naast dat makelaar huizen (mee)helpen verkopen, verhuren ze ook woningen. Langsgaan bij een
kantoor kan helpen. Op de website van makelaars staat veelal hun aanbod vermeldt. Een aantal
makelaars hebben ook een Facebook-pagina waar soms eerder dan op de website nieuw aanbod
wordt gepubliceerd.

Van ’t Hof Makelaardij
Burg. van Reenensingel 37, 2803 PA Gouda
0182 520 111
www.hof-makelaardij.nl

Living Today
Wijdstraat 3, 2801 KA Gouda
0182 670 160
www.livingtoday.nl

Via Vesta Makelaardij
Klein Amerika 15, 2806 CA Gouda
0182 511 283
www.viavesta.nl

Q-makelaars
Korte Vest 17, 2801 GA Gouda
085 040 6200
www.Qmakelaars.nl

Van Herk Makelaars
Lange Tiendeweg 104, 2801 KK Gouda
0182 57 77 00
www.vanherk.nl

April Makelaars
Crabethstraat 69, 2801 AM Gouda
0182 526 373
www.aprilmakelaars.nl

Lafeber Makelaars
Ridder van Catsweg 298, 2804 RS Gouda
0182 536 888
www.lafeber.nl

Boer Makelaardij
Meridiaan 39, 2801 DA Gouda
0182-538 400
www.boer-gouda.nl

Dupree Makelaars
Westhaven 36, 2801 PK Gouda
0182 551 255
www.dupreemakelaars.nl

Schep Makelaardij
Lopikerplein 2, 2871 AN Schoonhoven
0182 383038
www.schepenvanherk.nl

Klein Makelaardij
Lange Tiendeweg 72, 2801 KK Gouda
0182 503 091
www.kleinmakelaardij.nl

De Koning makelaars
Keerkring 7, 2801 DG Gouda
0182-590 900
www.dekoningwonen.nl

Match Makelaars Gouda
Scheepmakershaven 29-C, 3011 VA Rotterdam
010-233 01 01
www.matchmakelaars.nl

Alpha Makelaardij
Hoge Gouwe, 2801 LA Gouda
0182-511 424
www.alphamakelaardij.nl

RotsVast Makelaars
Veerstal 32, 2801 RB Gouda
0182 591 900
www.rotsvast.nl

Direct Wonen Makelaars
Online huuraabod, contact verloopt via website
https://directwonen.nl/ en e-mail:
supportdesk@directwonen.nl
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Sites met huurwoningen
Op een aantal sites van organisaties kun je je aanmelden. Soms is dit gratis, soms is het betaald.
WoningNet / Vrijesector huurwoningen
https://www.woningnetregiomiddenholland.nl/Help%20en%20uitleg/Huren/Vrijesectorhuur
kijk op www.rooftrack.nl
voor vrijesector huurwoningen is het niet nodig om ingeschreven te staan!
van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement
https://hof-rijnland.nl/Verhuur
Funda
www.funda.nl/huur
Marktplaats
www.marktplaats.nl/c/huizen-en-kamers/c1032/te-huur.html
zoekterm: ‘Gouda huur’ of ‘Gouda direct huur’
Vrije Verhuur woningen
www.vrijeverhuur.nl (gratis aanmelden)
Mitula Verhuur
https://woningen.mitula.nl/te-huur-gouda (gratis aanmelden)
Huurwoningen Land
www.huurwoningenland.nl (gratis aanmelden)
Huislijn in Gouda
www.huislijn.nl/huurwoning/nederland/zuid-holland/gouda
Rots Vast groep
www.rotsvast.nl
Huizenmarkt
www.huizenmarkt.nl
Huurstunt
www.huurstunt.nl/huren/gouda
Pararius
www.pararius.nl/huurwoningen
Esteon
www.esteon.com/nl/
Woning Huren
www.woninghuren.com
Direct Wonen
Online huuraanbod, contact verloopt via website
https://directwonen.nl/ en e-mail: supportdesk@directwonen.nl
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Verhuis-nu
Om te reageren op een woning naar keuze heb je een universeel woningaccount nodig. Deze kan je
kopen bij Liveda.nu. Reageren bij 4 woningsites is mogelijk met dit account!
https://verhuis-nu.nl
Ik wil huren
www.ikwilhuren.nu
Verhuurders zoeken huurders
www.huurprofielen.nl (gratis inschrijving)

Huisvesting bij scheiding
www.divorcehousing.nl enkel alleenstaande ouders met 1 of 2 kinderen
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Kamerbewoning
Kamer Huren
www.kamerhuren-kamerstehuur-kamerverhuur-gouda-centrum.nl
Tel: 06-22487044 of mail alex@copsy.nl
ook contactformulier op de website
Kamer.nl
www.kamer.nl
Gratis inschrijven via de site

Direct Wonen Makelaars
www.directwonen.nl

Huurkamers.nl
www.huurkamers.nl
Kamerhulp.nl
www.kamerhulp.nl
Gratis inschrijven

Kamerland
www.kamerland.nl
voor studerenden en werkenden huurders
inschrijven via website
Meer weten over het aanbod?
bel 06 - 22 18 08 45 of 06 - 21 92 73 69

Studentenkamers
www.studentenkamers.nl
Reageren na (gratis) inschrijving
op www.studenten.net

Kamerverhuur Brouwers-de Jong
0182-510269/ 06-53914771
Frans de Jong, 06-22199812
Vanaf € 350,-

Hegie Vastgoed B.V.
Onroerend Goed Maatschappij Faan B.V.
info@hegievastgoed.nl
www.hegievastgoed.nl
Aanmeldformulier op de website

Kamerverhuur Ravensberg
T: 0172-212781
Boskoop, prijs in overleg

Kamerverhuurbedrijf Fam. Heus
Gouderaksedijk, Gouda
Tel. 0182-599687
Kamers van ong. € 325,- tot € 500,Vanaf ± 18 jaar

Kamerverhuur van Vliet
Tel: 0182-522217

Ensuite Hoeve
www.ensuitehoeve.nl
0180-517591/ 06-13499400
Kamers en app. voor mensen met
relatieproblemen in Gouderak. Vanaf ± € 300,-

www.flexibelwonen.nl
flexibel wonen Rotterdam Rijnmond
inschrijving € 15,00 en wachtlijst

Etage huren in Rotterdam
www.etagehuren.nl
gratis inschrijven!
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Antikraak-wonen / Leegstandsbeheer
Tijdelijke verhuur sloopwoningen
De twee grotere woningcorporaties in Gouda bieden met enige regelmaat tijdelijke verhuur aan voor
woningen die op korte of langere termijn gesloopt zullen worden:
Aanmelden bij Mozaiek Wonen, tel 0182-69 29 69 (zie ook www.mozaiekwonen.nl )
Aanmelden bij Woonpartners, tel. 0182-64 64 64 (zie ook www.woonpartners-mh.nl )

Antikraak / leegstandsbeheer
Ad-Hoc
www.adhocbeheer.nl/woonruimte
Bewonerslijn en voor overige vragen Tel. 070 - 312 03 31 (Bereikbaar 09:00 – 12:00 uur)
Aanmelden via website. Voor een zo goed mogelijke match, werkt Ad Hoc voor antikraak bewoning
met een voordrachtsysteem. Je kunt je dus alleen inschrijven voor antikraak als één van de huidige
bewoners je voordraagt. Ken je iemand die via Ad Hoc woont, vraag dan of deze persoon jou
voordraagt.
Camelot
https://nl.cameloteurope.com/woonruimtes
Tel: 088-226 3568 (ma t/m vr 8.00-20.00 uur)
naast woonruimtes ook werkruimte te huur, wisselend, landelijk aanbod
HOD Leegstandsbeheer
www.hod.nl
HOD werkt met een referentiesysteem; je kunt alleen oppasser worden als één van onze huidige
oppassers je aandraagt. Ken je iemand die via HOD woont en/of werkt? Vraag hem of haar jouw
referent te zijn. Via onze website kan jouw referent inloggen op 'Mijn HOD' en via zijn/haar
pagina kan jij bij ons voorgedragen worden. Op basis van de contactgegevens die wij ontvangen word
je gratis ingeschreven in onze database.
Totaal Leegstandsbeheer
www.totaal-leegstandsbeheer.nl
Divers aanbod van woonruimte in Gouda en omgeving. Overzichtelijke website met duidelijke
voorwaarden op www.totaal-leegstandsbeheer.nl/ik-zoek/
Aanmelden via website
Interveste
Tel: 088 1188000
www.interveste.nl/woonruimte
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FMT Leegstandsbeheer
www.fmt-nl.com
Tel: 088 018 38 00 (openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur)
De Kabath Vastgoedbescherming
www.dekabath.nl
T: 026-3844200
Inschrijving uitsluitend via voordacht zittende oppasser/huurder
Vastgoedbeschermer
www.vastgoedbeschermer.nl/ruimte/woonruimte of www.tijdelijkwonen.org
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Hotels / Campings regio Gouda
Booking.com
www.booking.com
(Inter)nationale verzamelwebsite van hotels. Boeken via deze website kan voordeliger zijn.
Hotel “de Utrechtse Dom”
www.hotelgouda.nl
Geuzenstraat 6
|
2801 XV Gouda
Kamers 67 tot 127 euro per nacht incl. ontbijt

Hotel “de Keizerskroon”
www.hotelkeizerskroon.nl
Keizerstraat 31
|
2801 NJ Gouda
Kamers vanaf 87 tot 89 euro per nacht incl. ontbijt
Campanile Hotel
www.campanile.com/Gouda
Kampenringweg 39-41 |
2803 PE Gouda
Kamers vanaf 60,00 per nacht

| 0182-528833

| 0182-528096

| 0182-535555 | 020-6545240 (reserveren)

Hotel “van der Valk”
www.valk.com
Parallelweg Zuid 185 |
2914 LE Nieuwekerk a/d IJssel
Ongeveer 75,00 euro per nacht
Golden Tulip Hotel
www.nl.otel.com
Stationplein 2 |
2405 BK Alphen a/d Rijn
Kamers tussen 69 en 155 euro per nacht
Arendshoeve
www.arendshoeve.nl / info@arendshoeve.nl
Molenlaan 14 |
2861 LB Bergambacht
Kamers ongeveer 87,50 per nacht
Hotel “Over de Brug”
www.hoteloverdebrug.nl
Veerlaan 1
|
2851 BV Haastrecht
Bugetkamers vanaf 58,50 euro per nacht
Pension Schaeffer
www.pensionschaeffer.nl
Herensingel 1A |
2316 JS Leiden
1 pers. Kamer 55 euro per nacht
2pers. Kamer 85 euro per nacht
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Pension “de Driesprong”
www.pensiondedriesprong.nl
Q. van Uffordstraat 4 |
2202 NG Noordwijk aan Zee
Kamers vanaf 35,00 tot 39,50 euro p.p.p.n.
Pension het Anker (B&B)
www.pensionhetanker.nl
info@aan-strand.nl
Boulevard 129
|
2225 HC Katwijk
Kamers vanaf 52,00 euro p.p.p.n

|

|

071-3613487

071-4013890

Camping “Tempelhof”
Gerard en Lia van Leeuwen
www.campingtempelhof.nl
|
campingtempelhof@zonnet.nl
Provinciale Weg Oost 72, 2851 AH Haastrecht
|
0182-502350
Huren van woning/camperplaatsen en kampeerplaatsen
Farm Logies
www.farmlogies.nl
Kamers en Appartementen
J. Roest
J.C. Hoogendoornlaan 28
| 2407 AB Alphen a/d/ Rijn
Camping “Klein Moordrecht”
www.kleinmoordrecht.nl
Oosteinde 5
|
2841 AA Moordrecht
Bungalowpark verhuur en verkoop Recreatiewoningen

| 0172-612320 of 06-10117284

|

0182-374041 of 06-53139359

Recreatiepark “Ijsseldreef”
www.ijsseldreef.nl
Oosteinde 15
|

|
info@ijsseldreef.nl
2841 AA Moordrecht |

0182-372607

Camping “Buitenplaats”
www.langhsraetrecreatie.nl
Oostkanaalweg 3
|

2641 EN Ter Aar

0416-347011

|

| 06-53551723

Camping “Mimosa”
www.caravanpark-mimosa.nl |
info@caravanark-mimosa.nl
Geerweg 18
|
2461 EA Langeraar
Stacaravans te koop
Camping “Randstad”
www.campingderandstad.nl
Bredeweg 66-c
|

2752 AB Moerkapelle

Parc de Ijsselhoeve
www.ijsselhoeve.topparken.nl
Klein Hitland 10
|
Receptie: 088 5002465

2911 BR Nieuwekerk a/d IJssel
|
Verkoop: 088 5002444
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B&B De Bovenetage
Vijverstraat 7, 2801 ZT Gouda
|
T: 0182 – 512794
|
06-55783066
Bed en Breakfast, op de tweede verdieping in het huis, een kamer met zitkamer. Niet roken.
Huurprijs: 1 persoon € 70 euro
http://www.bovenetage.nl
|
info@bovenetage.nl
Logement Oudshoorn
Hooftstraat 164 B 2406 GP Alphen aan den Rijn
T: 0172 – 477394
|
06-22259390
Boxsprings, tv, internet, bureau, wastafel. Gezamenlijk toilet en douche.
Huurprijs: vanaf € 30,00 per nacht + € 1 euro toeristenbelasting + € 8 toeslag bij eenpersoonskamer,
bij een verblijf van 7 nachten of meer.
http://www.logement-oudshoorn.nl

|

info@logement-oudshoorn.nl

Hofstede Klein Kruidenburg
Dammekant 22, 2411 CD Bodegraven
T: 0172-615011
|
06-55177550
Bed & Breakfast, 3x 2-persoons kamer.
Huurprijs: Vanaf 32 euro per kamer per nacht(1 persoon)meerdere nachten vanaf 30 euro per kamer
Vanaf 52 euro per kamer per nacht (2 pers.) meerdere nachten vanaf 50 euro per kamer
www.hofstedekleinkruidenburg.nl
|
Zwaan28@kpnmail.com

B&B Bouwmeester
www.bbnl.nl
Westkanaalweg 11, 2461 EC Ter Aar |
Bed en Breakfast, kinderbed aanwezig

T: 0172-607006
Huurprijs: vanaf 55 euro

Bed & Breakfast algemeen door heel Nederland
www.bedandbreakfast.nl
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Briefadres en (Maatschappelijke) Opvang Gouda e.o
Briefadres nodig of (binnenkort) dakloos?
Je kunt bij het Centraal meldpunt terecht als je:
• 23 jaar of ouder bent
• legaal in Nederland bent
• (binnenkort) dakloos bent
• geen (vaste) slaapplek hebt
Een medewerker van het Centraal meldpunt kijkt samen met jou naar welke hulp je nodig hebt.
Dit kan zijn opvang bij het Leger des Heils, het aanvragen van een briefadres of uitkering. Of het regelen van
een identiteitskaart en zorgverzekering.
Boelekade 1-3 in Gouda
Maandag, woensdag en vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.
Je kunt ook bellen naar het Centraal meldpunt op
Telefoonnummer 0182-588788, dagelijks bereikbaar van 9:00 uur tot 16:00 uur.
Direct opvang nodig maar het meldpunt is dicht?
Je kunt dan terecht bij de opvanglocatie Het Kompas van het Leger des Heils. Dit zit op de IJssellaan 2a in
Gouda. Zodra het Centraal meldpunt weer open is, moet je je daar melden. Anders kun je niet langer bij Het
Kompas blijven. De daklozenopvang van het Leger des Heils in Gouda is bedoeld voor mensen met binding met
de regio Midden-Holland. Dit zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen
en Zuidplas.
Kijk voor meer informatie op:

www.gouda.nl/direct-regelen/zorg-en-hulp/opvang-en-hulp/melding-bijna-dakloos

Andere opvangmogelijkheden
’t Swanenburghshofje
Stichting Christelijke Hulpverlening: tijdelijke hulp, opvang en begeleiding
www.swanenburghshofje.nl
Groeneweg 42, hofje 7; 2801 ZD Gouda
Tel: 0182-52 59 25

Maatschappelijke (vrouwen)opvang Kwintes
www.kwintes.nl/clienten/opvang
(in diverse talen beschikbaar, o.a. Turks, Marokkaans, Frans en Engels)
Intake en plaatsing vrouwenopvang en mannenopvang binnen en buiten de regio Den Haag en
Midden Holland.
Opvangatlas
www.opvangatlas.nl
Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van
passende opvang, hulp en ondersteuning.
Opvangatlas.nl is een initiatief van de Federatie Opvang (www.opvang.nl )
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Wonen buiten regio Gouda
In Nederland is sprake van een tekort aan passende en betaalbare woonruimte. Zeker in de Randstad
zijn er weinig beschikbare woningen voor mensen die een zelfstandige woning zoeken.
Er zijn ook mogelijkheden buiten de regio waar meer kansen zijn om een zelfstandige woning te
kunnen krijgen. Meer kans heb je in een krimpregio.

Huisvesting in krimpregio’s
Krimpregio
Eemsdelta

Oost-Groningen

Provincie Groningen

De Marne
Parkstad Limburg

Maastricht-Mergellland

Westelijke Mijnstreek

Zeeuws-Vlaanderen

Achterhoek
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Gemeenten
Appingedam
Delfzijl
Eemsmond
Loppersum
Bellingwoude
Menterswolde
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Vlagtwedde
Groningen e.o.

De Marne
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Nuth
Landgraaf
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Eijsden-Magraten
Gulpen-Wittem
Maastricht
Meerssen
Vaals
Valkenburg a/d Geul
Beek
Schinnen
Sittard-Geleen
Stein
Hulst
Sluis
Terneuzen
Aalten
Bronkhorst
Berkellland

Woningbouwcorporaties
www.woongroepmarenland.nl
www.acantus.nl

www.acantus.nl
www.lefier.nl

www.mooiland.nl
www.omniawonen.nl
www.woningnetgroningen.nl
www.woningnetboven
groningen.nl
www.wierdenenborgen.nl
www.woonpleinlimburg.nl
www.heemwonen.nl
www.thuisinlimburg.nl

www.woonpunt.nl
www.servatius.nl
www.maasvallei.nl

www.zowonen.nl
www.wonen-zuid.nl

www.clavis.nl
www.zuidwestwonen.nl
www.thuisindeachterhoek.nl
www.swd.nl
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Noord-Oost- Friesland

Regio Zuid-Holland / Zeeland

Noord Brabant

Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Achtkarspelen
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerdadeel
Kollumereland C.A.
Tietjerksterdeel
Hellevoetsluis
Tholen
Helmond

Bergen op Zoom
Woensdrecht
Roosendaal

www.thuswonen.nl
www.elkien.nl
www.frieslandbuurt.nl
www.omniawonen.nl

www.stadlander.nl

www.volksbelanghelmond.nl
www.woonpartners.nl
www.compaenwonen.nl
www.stadlander.nl
www.mijnwoningzoeken.nl
www.alwel.nl

Huisvesting in mogelijk toekomstige krimpregio’s
Regio
Noordwest-Friesland

Zuid-Oost Friesland

Oost Drenthe

Kop van Noord-Holland

Schouwen-Duiveland
Walcheren

Noord-Limburg
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Franekerdeel
Harlingen
Het Bildt
Leeuwarderadeel
Littenseradeel
Menaldumadeel
Heerenveen
Ooststellingwerf
Opsterland
Smallingerland
Weststellingwerf
Aa en Hunze
Borger-Odoorn
Coevorden
Emmen
Den Helder
Hollands Kroon
Schagen
Schouwen-Duiveland
Middelburg
Veere
Vlissingen
Beesel
Bergen
Gennep
Horst aan de Maas
Mook en Middelaar

Woningbouwcorporaties
www.dynhus.nl

www.dynhus.nl
www.elkien.nl

www.thuiskompas.nl
www.woonservice.nl

www.woningstichtingdenhelder.nl
www.woonmatchkopNH.nl
www.zeeuwland.nl
www.zeeuwland.nl

www.thuisinlimburg.nl
www.mijnwoningzoeken.nl
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Midden Limburg
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Peel en Maas
Venlo
Venray
Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert

www.thuisinlimburg.nl
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Opslagmogelijkheden voor spullen
In Gouda e.o
Inbox storage Gouda
www.opslaggouda.nl
Locatie Gouda, Selfservice.
Kampenringweg 26-28, 2803 PE Gouda
Tel: 085 303 08 80
Locatie Bodegraven, Fullservice.
Dronenhoek 1, 2411 HV Bodegraven
Opslag bij Ons
www.opslagbijons.nl
Kampenringweg 26, 2803 PE Gouda
Tel: 0182-75 92 29
Self-Storage
www.selfstoragemoordrecht.nl
Dichtsbijzijnde locatie: Moordrecht
Storage-share
www.storage-share.nl
Tel: 085 0607 686
dichtstbijzijnde locatie: Bodegraven
Shurgard
www.shurgard.nl
tel: 0800-4100 (8.00-20.00)
Meerdere locaties selfservice
dichtstbijzijnde locaties: Rotterdam, Zoetermeer, Capelle a/d IJssel, Utrecht, Nieuwegein
Opslag Voorwinden
www.opslagvoorwinden.nl
Locatie Gouda (naast Gouda Centraal Station)
Stationsplein 7, 2801 AK Gouda
Tel: 010-8220544
Email: post@opslagvoorwinden.nl
Opslag Waddinxveen
www.opslagwaddinxveen.nl
Henegouwerweg, 2741 JZ Waddinxveen
René: 06-25177887
Ook op de volgende locaties; Gouda, Alphen a/d Rijn, Woerden, Nieuwerkerk, Zoetermeer
Kubox
www.kubox.nl
dichtstbijzijnde locatie: Alphen a/d Rijn
Marktplaats:

www.marktplaats.nl zoektermen “Opslagruimte te huur + Gouda”
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