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In juli hebben we u, via een videopresentatie, voor het 

laatst geïnformeerd over het voorkeursplan. Ondertussen 

zijn we een stap verder. In deze nieuwsbrief vertellen we u 

over het sociaal plan, de achterbanraadpleging en extra 

keuzeopties.

Sociaal plan

In het sociaal plan staan regelingen en afspraken die voor u 

gelden tijdens de uitvoering van de renovatie. De afgelopen 

periode hebben we hierover met de bewonerscommissie 

gesproken. Het sociaal plan is in een gevorderd stadium. In een 

video presentatie op www.eigenhaard.nl/ruytples ziet u in 

een videopresentatie de hoofdlijnen en is een samenvatting te 

dowloaden. We voegen bij deze nieuwsbrief ook het concept 

sociaal plan toe.

Achterbanraadpleging concept sociaal plan

De bewonerscommissie wil graag weten wat u van dit concept 

sociaal plan vindt.

Zij informeert u hierover in een brief en vraagt via een 

telefonische enquête om raad over het concept sociaal 

plan. De bewonerscommissie geeft met uw reactie een advies 

aan Eigen Haard over het plan.
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Planning komende maanden

• November/december     Achterbanraadpleging

• December                            Gekwalificeerd advies

• Januari/februari               Huisbezoeken

• Februari                               Modelwoning bezoeken



Extra keuzeopties

In de reacties op de laatste presentatie hebben bewoners 

gevraagd om extra opties voor meer comfort. We hebben de 

mogelijkheden met de bewonerscommissie bekeken. We 

kunnen u de volgende extra opties aanbieden.

• Keuken-, toilet- en/of badkamerrenovatie;

• Openslaande deuren naar tuin.

Deze keuzes zijn niet gratis. Er staat een huurverhoging  

tegenover. In het concept sociaal plan staan de kosten.

Modelwoning

Een aantal leegstaande woningen in de Admiraal de 

Ruyterlaan en Plesmanlaan richten we in als modelwoning.  

Daar kunt u van te voren bekijken hoe de 

woningverbeteringen in de woning er uit zien. Als de 

modelwoningen klaar zijn nodigen we u uit om langs te 

komen.

 

Bewonerscommissie

In de bewonerscommissie zitten bewoners uit uw straat of wijk. 

Zij overleggen, namens alle bewoners, met Eigen Haard. Heeft 

u vragen aan de bewonerscommissie, mail naar 

BWCommissieEigenHaard@gmail.com of doe een briefje in de 

bus van Plesmanlaan 42.

Contact

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

Marijn van der Weijden via het contactformulier op 

www.eigenhaard.nl.

Voor meer informatie over het project, ga naar 

www.eigenhaard.nl/ruytples.


