
 

Vier appartementen voor spoedzoekers 

Mathildastraat 31 A t/m D in Oosterhout 

Ligging 

De appartementen zijn gelegen aan de Mathildastraat 31 in het centrum van Oosterhout nabij 

winkelcentrum Arendshof, het busstation en het Slotpark. De snelwegen A27 en A59 zijn snel 

bereikbaar waardoor steden zoals Breda en ’s Hertogenbosch binnen handbereik liggen.    

Appartementen  

Het gebouw wordt getransformeerd naar 6 appartementen die variëren in grootte tussen circa  

39 en 73m². Op de begane grond komen 4 appartementen met één slaapkamer. De apparte-

menten op de verdiepingen hebben twee slaapkamers. Ieder appartement heeft een berging 

in de kelder. Er is een aparte afsluitbare ruimte voor alle fietsen. Er is geen lift aanwezig.  

De appartementen op de begane grond delen een binnentuin die toegang biedt tot de entree 

van de appartementen en beschikken over een open keuken en een inductiekookplaat met 

ruimte voor het aansluiten van een vaatwasser. De badkamers zijn voorzien van toilet, vaste 

wastafel en douche. Deze appartementen worden voorzien van gordijnrails en PVC vloeren. 

De wanden zijn gesausd en de trap is bekleed. 

Parkeren is mogelijk op de openbare weg middels een parkeervergunning. De kosten voor 

deze vergunning zijn € 3,10 per maand (tarief 2020). Deze is aan te vragen bij de gemeente 

Oosterhout zie https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/parkeervergunning-bewoners/. 

Toewijzing  
Deze appartementen worden verhuurd op basis van tijdelijke huurovereenkomsten van 

maximaal 2 jaar en zijn bedoeld voor de doelgroep ‘spoedzoekers’. Een spoedzoeker moet 

aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen: 

1. u verkeert in een aantoonbare sociale noodsituatie en heeft een aantoonbare urgente 

huisvestingsbehoefte en  

2. u heeft een aantoonbare binding met Oosterhout en kan uitleg geven waarom een 

tijdelijke woning de beste oplossing is 

3. u heeft aantoonbaar inspanningen verricht om woonruimte te verkrijgen 

4. u heeft een inschrijving bij Klik voor Wonen 

5. u heeft geen woning geweigerd in het afgelopen jaar. 

6. u heeft geen blokkade op uw inschrijving bij Klik voor Wonen   

7. u komt niet in aanmerking voor andere voorrangsregelingen 

8. u zoekt uitsluitend woonruimte voor zichzelf 

9. u heeft geen huisdieren (die meeverhuizen naar de tijdelijke woning) 

https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/parkeervergunning-bewoners/


Uit alle reacties wordt, na sluitingsdatum, een kandidaat geloot. Vanaf 25 november gaat 

Thuisvester bekijken of de kandidaat voldoet aan het passend toewijzen.  

Motivatie 
Als de kandidaat geschikt is, ontvangt hij/zij op 26 november bericht van Thuisvester met een 

een motivatieformulier. Dit formulier moet binnen 24 uur ingevuld naar ons terug gemaild 

worden. Op 2 of 3 december volgt dan een intakegesprek, waarbij de kandidaat zijn motivatie 

kan toelichten en aantonen. Na gebleken geschiktheid ontvangt de kandidaat een aanbieding 

voor een appartement. 

Huurprijzen 

adres verdieping huurprijs voorschot 
servicekosten 

voorschot 
verbruikskosten* 

Mathildastraat 31-A Begane grond € 600,01 € 51,82 € 92,00 
Mathildastraat 31-B Begane grond € 600,01 € 51,82 € 92,00 

Mathildastraat 31-C Begane grond € 600,01 € 51,82 € 92,00 

Mathildastraat 31-D Begane grond € 600,01 € 51,82 € 92,00 
 
*hierin is een voorschot voor stook/elektra/water inbegrepen. 

Oplevering 
Deze appartementen zijn nog in aanbouw, dit betekent dat er helaas niet bezichtigd kan 

worden. De kandidaten die een appartement geaccepteerd hebben, krijgen wel de 

mogelijkheid om het appartement in te meten. De prognose voor de oplevering van deze 

appartementen is de eerste week van januari 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantenservice@thuisvester.nl □ www.thuisvester.nl □ 085 20 20 777  


