
Het werd hoog tijd om u te informeren over de 

renovatieplannen voor uw woning. Daarom organiseerden 

wij onlangs een informatie bijeenkomst. In verband met de 

RIVM-maatregelen was de bijeenkomst online. In de 

nieuwsbrief informeren wij u kort over wat op de avond 

besproken is.

In het Kort

Op 17 februari organiseerden wij online een informatieavond. 

Deze avond stond in het teken van het Sociaal Plan en de 

Technische Brochure. De presentatie werd niet alleen 

door ons gegeven. Ook de bewonerscommissie en de aannemer 

kwamen aan het woord. De kernzaken werden uitgelegd en er 

was ruimte voor vragen. Er was een goede opkomst. Daar zijn 

wij heel blij mee. Was u niet aanwezig? Dan kunt u binnenkort 

een telefoontje van de bewonersbegeleider verwachten. Ook is 

van deze avond een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u in de 

bijlage terugvinden met de sheets van de presentatie.

Achterbanraadpleging

Voordat de bewonerscommissie begint met het gekwalificeerd 

advies, wilt de bewonerscommissie uw mening op de 

voorgestelde plannen weten. Dit noemen wij de 

achterbanraadpleging. De bewonerscommissie raadpleegt alle 

huurders binnen het project. Het heeft ook als doel om de 

bewonerscommissie te ondersteunen in het formuleren van het 

gekwalificeerd advies.
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Gekwalificeerd advies

Na het opsturen van het projectplan en het organiseren van de 

informatiebijeenkomst is het nu tijd om aan de 

bewonerscommissie een gekwalificeerd advies over de plannen 

aan te vragen. De Overlegwet biedt de bewonerscommissie het 

recht op het geven van advies op de plannen. De 

bewonerscommissie heeft hier zes weken de tijd voor. Hierna 

reageren wij schriftelijk op het gewkalificeerd advies en volgt 

er een evaluatiegesprek.

Peildatum

De peildatum is de datum waarop u stadsvernieuwingsurgent 

wordt. Gemeente Ouder Amstel geeft de peildatum af wanneer 

Eigen Haard samen met de bewonerscommissie het 

ontwerpfase via een evaluatiegesprek positief heeft afgesloten. 

Het is belangrijk dat wij dus een positief advies krijgt op de 

plannen. Momenteel mikken we op een peildatum in april 2021.

Renovatievoorstellen

Na het gekwalificeerd advies ontvangt u, samen met het 

definitieve projectplan en de plattegronden, een persoonlijk 

renovatievoorstel. Op het renovatievoorstel geeft u aan of u 

akkoord gaat met de renovatie, huurverhoging, wijziging van 

de servicekosten.

Is minimaal 70% van alle huishoudens akkoord? Dan gaat de 

renovatie door.

Bewonersbegeleiding

Vanuit de afdeling projectbegeleiding is Giulia Di Battista

uw persoonlijk bewonersbegeleider. U kunt bij Giulia

terecht met uw vragen, uw zorgen voor en tijdens de renovatie.

Giulia verzorgt straks uw stadsvernieuwingsurgentie bij 

WoningNet en begeleidt u bij het zoeken naar een nieuwe 

woning. Voor huurders die

terugkeren, verzorgt Giulia de toewijzing en verhuizing naar

de wisselwoning. Vragen over het project of hulp 

nodig? Giulia is op werkdagen bereikbaar 

via G.DiBattista@eigenhaard.nl .

Bijlage:

• Verslag online informatiebijeenkomst 17 februari 2021

• Presentatiesheets online informatiebijeenkomst 17 

februari 2021
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