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VRAGEN- EN ANTWOORDENLIJST DICHTERSBUURT 
 
 
 
Wat gaat er gebeuren 
Op dit moment liggen er plannen voor de verbetering van uw buurt. Door woningen te slopen 
en nieuwe te bouwen of deels te renoveren. 

 
Waarom  
Om meer mensen een woning te bieden en betere woningen te bieden in de Dichtersbuurt. 
En een aantal problemen in de buurt aan te pakken. 

 
Wat is het plan  
Eigen Haard en de gemeente Amsterdam zien twee varianten:  
-sloop/nieuwbouw  
-sloop/nieuwbouw gecombineerd met een deel behoud.   
Eind van het jaar maken we een keuze voor een van deze twee plannen.  
 
Wat is het verschil tussen de variant met een deel renovatie en de variant waarin alles 
sloop/nieuwbouw is 
Het grootste deel van het plan is gelijk. In de variant met renovatie blijven de gebouwen van 
twee hofjes staan. Maar ook dat pakken we ingrijpend aan met gewijzigde indeling van de 
woningen. In beide varianten komen alle huurders in aanmerking voor een 
stadsvernieuwingsurgentie (SV-urgentie). En worden de huurcontracten verbroken. 
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Wat komt ervoor in de plaats 
De woningen en bedrijfsruimtes worden gesloopt. Zodat er ruimte wordt gemaakt voor 
nieuwe woningen en bedrijfsruimten. De nieuwbouw voldoet aan de nieuwste eisen, dus is 
energiezuinig, beter geïsoleerd tegen geluid en goed toegankelijk.  
Er komen meerdere type woningen. Er is straks keuze tussen seniorenwoningen, woningen 
voor gezinnen en woningen voor kleine huishoudens. En ook komen er woningen in 
verschillende prijsklassen.   

Langs de drukkere wegen, zoals de Burgemeester Röellstraat en Slotermeerlaan wordt er 
dichter en hoger gebouwd. Tot maximaal zeven verdiepingen. De beoogde nieuwbouw krijgt 

een lift. 

Richting het water wordt de omvang van de gebouwen ongeveer zo groot als nu. 

Het grootste deel van de woningen wordt gebouwd rondom een hof. 

 
Wanneer beginnen jullie en hoelang duurt het 
Eerst werken we het programma en het plan verder uit, met input van de bewoners en 
toekomstige huurders. Tegelijkertijd wordt het sociaal plan opgesteld, hierin staan de rechten 
en plichten van de huurders. Dit doen we in overleg met de bewonerscommissie.  
 
Eind 2021 maken we een keuze tussen de varianten. Bewoners hebben hier een belangrijke 
stem in. 
 
Het plan wordt in fases opgedeeld, want we gaan niet alle woningen in de Dichtersbuurt 
tegelijk aanpakken.  
Daarmee is niet iedereen gelijk op zoek op de woningmarkt. En kunnen bewoners, die dat 
willen, doorverhuizen naar een nieuwe woning in de Dichtersbuurt. 
 
Het totale project duurt ongeveer tien jaar. Per fase ongeveer twee jaar.  
Start sloop van de eerste fase is op z’n vroegst over 3,5 jaar te verwachten in 2025.   
 
Ongeveer anderhalf jaar voor de sloop, vanaf 2023, krijgen de mensen van de eerste fase 
een SV-urgentie en kunnen ze met voorrang naar een andere woning zoeken.  Elke twee 
jaar wordt een nieuwe fase opgestart.  
 
Moet ik tijdelijk ergens anders wonen 
De bewoners in de eerste fase kunnen kiezen waar ze gaan wonen. Als ze ervoor kiezen 
terug te keren moeten ze tijdelijk ergens anders wonen tot de nieuwbouw opgeleverd is. 
De bewoners uit de volgende fases kunnen veelal gelijk door schuiven naar de nieuwbouw 
uit een eerdere fase, als ze dat willen. 
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Mogen alle huurders met zekerheid terugkeren 
Voor beoordeling om terug te mogen keren, bekijken wij uw gezinssamenstelling en het 
inkomen (passend toewijzen). Het kan zijn dat een huurder te veel verdiend en daarom niet 
kan terugkeren in een sociale huurwoning. Of dat de woning niet passend is voor de 
gezinssamenstelling.   

 
 
En wat als iemand niet kan terugkeren qua inkomen naar Sociale huur (SH)? Kan deze 
wel terugkeren in te bouwen MSH (middeldure huur)  

• Huurders met een vast huurcontract hebben recht op een verhuiskostenvergoeding 
die ligt rond de €6.000 (€6.334,00 euro (prijspeil 2021)) en krijgen de status van 
stadsvernieuwingsurgent. Dat wil zeggen als zij hiervoor in aanmerking kunnen 
komen met hun inkomen. Grens in 2021 is een jaarinkomen van €56.248 euro. 
(Inwonende kinderen van 23 jaar of ouder kunnen eventueel in aanmerking komen 
voor semi stadsvernieuwingsurgentie). 

• En huurders met een inkomen boven €56.248 kunnen wel met voorrang in 
aanmerking komen voor een vrije sector huurwoning van Eigen Haard in de 
Dichtersbuurt 

Wat wordt de grootte van de woningen 
Er komen verschillende woninggroottes, voor verschillende doelgroepen, voor gezinnen, 
senioren, alleenstaanden en kleine huishoudens. Ook in de renovatie komen diverse types 
woningen, bijvoorbeeld door samenvoegen of uitbouwen.  
Afhankelijk van uw huishoudensamenstelling komt u in aanmerking voor een grotere woning. 
Gemiddeld genomen zijn de woningen straks groter.  
 
Blijft mijn huuroverkomst geldig in het geval van renovatie of sloop 
Alle huurovereenkomsten worden ontbonden. 

 
Krijgen de huurders een vergoeding voor het verlaten van hun woningen 
Bij renovatie die niet in bewoonde staat kan plaatsvinden en bij sloop/nieuwbouw komen 
reguliere bewoners in aanmerking voor verhuiskosten- of herinrichtingsvergoeding van 
€6.334,00 euro (prijspeil 2021). 
 
Veranderen de huurprijzen bij renovatie en sloop/nieuwbouw 
In beide gevallen verandert de huur. En voor nieuwbouw geldt: nieuw afgetopte huurprijs op 
basis van gezinssamenstelling en inkomen. Het is nu nog niet mogelijk om per bewoner aan 
te geven wat de nieuwe huurprijs is.  
De woningen zijn beter geïsoleerd dus voor de meeste bewoners zijn de energielasten lager. 
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Krijgen ingeschreven kinderen op leeftijd ook voorrang voor een woning 
Hiervoor is een aparte regeling. Zogenaamde semi stadsvernieuwingsurgentie: vijf jaar 
woonachtig en aaneengesloten ingeschreven staan op adres op peildatum (moment dat de 
mogelijke herhuisvestingstermijn start met toestemming van de gemeente). Alleen voor 
inwonende kinderen, minimaal 23 jaar of ouder en een eigen inkomen om een huurwoning 
zelf te kunnen betalen. 
 
Kijken jullie naar de inkomsten van de huurder bij terugkeer naar de nieuwe woning en 
heeft dat invloed op de grootte van hun woning 
Bij mogelijke nieuwbouw wordt er gekeken naar gezinssamenstelling en inkomen op het 
moment van definitief toewijzen van de nieuwbouwwoning. Een gezin heeft meer recht op 
een grotere woning, dan een alleenstaande of 2 volwassenen zonder kinderen. Een gezin 
dat een hoger inkomen heeft dan een ander gezin gaat een hogere netto huur betalen. 
 
Hoe is de infrastructuur rondom de woningen, zoals speelplaats voor kinderen, groen 
(grasvelden, bomen) 
Bij sloop/nieuwbouw verandert de inrichting tussen de hofjes en kijken we naar groen en 
speelplekken. Er komen in ieder geval speelplekken terug in de buurt. 
 
Komen er genoeg parkeerplaatsen in het geval van nieuwbouw 
Uitgangspunt is dat mensen die nu een vergunning hebben, die straks ook krijgen. Nieuwe 
bewoners krijgen die niet automatisch. 
 
Kom ik na sloop nog in aanmerking voor een sociale huurwoning 
Afhankelijk van uw inkomen komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat kan een 
sociale huurwoning zijn die u vindt via uw stadsvernieuwingsurgentie. 
 
Kan ik bij renovatie of nieuwbouw nog op gas koken 
De woningen worden allemaal aardgasvrij gemaakt.  
 
Zijn er bewoners die meedenken met de plannen? Kan ik ook aansluiten bij deze groep 
bewoners 
Er is een bewonerscommissie die meedenkt met de plannen. Ook zijn zij betrokken bij het 
opstellen van het sociaal plan. De bewonerscommissie bestaat uit Leo van Doorn 
(voorzitter), Rob Spithorst, Timo Verweij, Gilberto Arago, Aysel Aslan, Moska Ghazizov en 
Abdel Azzaoui. De bewonerscommissie is bereikbaar in buurtkamer De Dichter.  
 
Wij informeren alle bewoners ook over de conceptplannen. Zodat u daar ook nog op kan 
reageren.  
Wilt u actief meedenken over onderwerpen zoals groen, wonen en verkeer? Geef uw naam 
en gegevens door via het contactformulier op de website van Eigen Haard, 
www.eigenhaard.nl, ter attentie van Edwin de Jong met vermelding van ‘project 
Dichtersbuurt’. 
 

http://www.eigenhaard.nl/

