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In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de plannen 

voor de Dichtersbuurt. 

 

Onderzoek: wat vindt u van de Dichtersbuurt? 

In oktober en november heeft het onderzoeksbureau 

Centrum voor Woononderzoek onderzocht wat u, als 

bewoner, van de Dichtersbuurt vindt. Meer dan de helft 

(54%) van de bewoners heeft meegewerkt aan het 

onderzoek. Daar zijn we blij mee, want zo kunnen we 

rekening houden met uw mening.  

 

Veel bewoners zijn tevreden over de Dichtersbuurt als 

wijk, maar minder over de kwaliteit van hun  

woning. Dit heeft vooral te maken met de grootte van de 

woning en met kou, tocht, vocht en geluidsoverlast. De 

meeste bewoners geven op dit moment aan dat ze het 

liefst willen dat alle woningen worden gesloopt en 

vervangen door nieuwbouw. U kunt de uitkomsten van 

het onderzoek lezen op onze website, u vindt de link 

onderaan de volgende pagina. 

 

 

 

Voorleggen 2 mogelijkheden 

Op de bijeenkomsten in juli van dit jaar vertelden we dat 

we aan het einde van dit jaar 2 mogelijkheden aan 

bewoners wilden voorleggen. Optie 1 is dat we alle huizen 

slopen en vervangen door nieuwbouw. Optie 2 is dat we 

een deel van de woningen slopen en vervangen voor 

nieuwbouw, en een deel van de woningen grondig 

renoveren (opknappen). We hebben meer tijd nodig om 

de 2 mogelijkheden uit te werken. We verwachten dat we 

klaar zijn in februari of maart 2022. We komen dan terug 

met meer informatie. We maken een boekje met uitleg en 

u kunt langskomen bij een bijeenkomst of spreekuur in 

de buurt. Daarna vragen we nog een keer wat uw 

voorkeur is.  

 

Hoe nu verder: de volgende stappen 

De komende tijd doorlopen we een paar stappen. U kunt 

de planning ook zien in de tijdlijn aan de achterkant van 

de brief. 

 

Eerste helft 2022 

In het voorjaar van 2022 kunt u kiezen voor 1 van de 2 

mogelijkheden. Daarna werken we deze versie, samen 

met de gemeente en u als bewoner, uit tot een plan voor 

de vernieuwing van de buurt. Hierin staat hoe de buurt 
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eruit komt te zien en hoeveel het kost om dit uit te voeren. 

Denk aan de hoogte van de nieuwbouw en waar het 

groen, speelplekken en parkeerplaatsen komen. 

 

Tweede helft 2022 

In het najaar is een eerste versie van dit plan 

(‘investeringsnota’) af. Iedereen heeft dan 6 weken de 

tijd om hier zijn of haar mening over te geven. In de 

winter bekijkt de gemeente alle reacties. Als het nodig is, 

wordt het plan nog aangepast. De gemeenteraad bepaalt 

daarna of het plan akkoord is.  

 

Van 2023 tot 2025 

In 2023 en 2024 werken we het plan verder uit. U kunt 

vanaf dan verhuizen naar een andere woning 

(‘herhuisvesting’). Bewoners met een zelfstandige 

huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen met 

voorrang een andere huurwoning zoeken. Vanaf 2025 

starten we met de werkzaamheden. We pakken de buurt 

in stappen aan. 

 

Verhuizen: vergoeding en voorrang 

Heeft u een zelfstandige huurovereenkomst voor 

onbepaalde tijd? Dan kunt u terugkeren naar een nieuwe 

woning in de Dichtersbuurt. U krijgt dan ook een 

verhuisvergoeding van ongeveer € 6334,- (prijspeil 

2021),-. Verder heeft u recht op een 

stadsvernieuwingsurgentie (voorrang) als uw 

jaarinkomen lager is dan € 57.080 (prijspeil 2022). Daarmee 

kunt u met voorrang verhuizen naar een andere sociale 

huurwoning. Ten slotte krijgt u een persoonlijke 

bewonersbegeleider van Eigen Haard.  

 

 

Die geeft uitleg over de verschillende regelingen en 

mogelijkheden.  

 
Problemen aanpakken 

De toekomst van de Dichtersbuurt is belangrijk. De 

problemen die er op dit moment zijn, willen we 

aanpakken. Daarvoor zijn we een overleg gestart. Daarin 

komen bewoners van de Dichtersbuurt bij elkaar samen 

met medewerkers van bijvoorbeeld de politie, de 

gemeente en Eigen Haard. We praten over de problemen 

en bedenken oplossingen. In het laatste 

leefbaarheidsoverleg hebben we het bijvoorbeeld gehad 

over het afval in de buurt, het slecht onderhouden groen 

en armoede in de buurt. Het overleg wordt georganiseerd 

door Sibbele Wignand, opbouwwerker bij Eigenwijks. Wilt 

u ook meepraten over de buurt? Neem dan contact op via 

telefoonnummer 06-33319682 of sibbele@eigenwijks.nl.  

 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met  

Edwin de Jong, projectbegeleider bij Eigen haard, via 020 

- 6801 801. Of via www.eigenhaard.nl/contactformulier.  

We doen ons uiterste best om uw vragen zo snel mogelijk 

te beantwoorden.  

 

Lees meer over de plannen en wat die voor u 

betekenen op onze website:  

www.eigenhaard.nl/projecten/dichtersbuurt.  

 

Wij wensen u fijne en gezonde feestdagen toe, en we zien 

u graag in 2022. 
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