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Sinds februari zijn we met uw bewonerscommissie in 

gesprek over het maken van afspraken voor de bewoners 

van de Prinses Christinalaan 68 t/m 82a (blok 5). Deze be-

woners moeten verhuizen vanwege de verzakking van hun 

huis. Op 18 september zijn we het eens geworden  over de 

maatregelen. In deze nieuwbrief leest u hier meer over.

 

Advisering bewonerscommissie

Nadat we op hoofdlijnen eens waren over de maatregelen, 

heeft uw commissie in juli aan de bewoners van blok 5

gevraagd wat zijn van het het voorstel vonden. Met deze input  

heeft de commissie advies uitgebracht. Wij konden niet op alle 

punten akoord gaan omdat wij ook aan wettelijke regels zijn 

gebonden. Vervolgens hebben we nog aanvullende maat-

regelen besproken en is op 18 september overeenstemming 

bereikt over het sociaal plan.

 

 

Sociaal plan Prinses Christinalaan 68 t/m 82a 

In het sociaal plan staan alle maatregelen over verhuizen en 

nieuwbouw. Dit plan kunt u downloaden op eigenhaard.nl/

prinseschristinalaan.  In de bijlage een overzicht van de

belangrijkste punten uit het sociaal plan.

 

Let op! De afspraken zijn alleen van toepassing voor de bewo-

ners van de Prinses Christinalaan 68 t/m 82a (blok 5).

 

Peildatum

Nu het sociaal plan er ligt, vragen we aan de gemeente Uit-

hoorn om een peildatum af te geven. Zodra we de peildatum 

hebben, zijn de bewoners van blok 5 stadsvernieuwskandi-

daat en kunnen zij met voorang verhuizen. Als het zover is 

ontvangen de bewoners zowel van ons als van WoningNet een 

persoonlijke brief.

Nieuws & informatie
Prinses Christinalaan 12 t/m 82a - Uithoorn



Prinses Christinalaan 12 t/m 66 

De volgende stap is om samen met uw bewonerscommissie een 

sociaal plan te maken voor de bewoners van Prinses

Christinalaan 12 t/m 66 (blok 1 t/m 4). Omdat de situatie niet zo 

zorgwekkend is als bij blok 5, nemen we de tijd om ook voor 

deze bewoners goede afspraken te maken.

Dit najaar ontvangen de bewoners van blok 5 een uitnodiging 

voor een bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 

vertellen we u o.a. hoe een sociaal plan tot stand komt.

 

Spreekuur

Heeft u vragen over de herhuisvesting, of hulp of begeleiding 

nodig? Vanaf 16 okober bent u iedere woensdag tussen 10.00 

en 11.00 uur van harte welkom aan de Prinses Christinalaan 64. 

Doret Aarts staat u graag te woord.

Komt de woensdag u niet uit, dan kunt u ook een afspraak 

maken met Doret. Zij is bereikbaar via d.aarts@eigenhaard.nl 

of (020) 6 801 801.

 

Contact

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Doret Aarts. 

Zij is bereikbaar via d.aarts@eigenhaard.nl of

(020) 6 801 801.

Vanaf woensdag 16 oktober bent u ook elke week van 

harte welkom op ons spreekuur aan de Prinses Christina-

laan 64, tussen 10.00 en 11.00 uur. 

 


