
Het proces
Plannen voor de Dichtersbuurt

De komende tien jaar vernieuwen we de buurt.

Planning
Uitwerking twee modellen en keuze  -> eind 2021 
Plan voor de Dichtersbuurt uitwerken -> 2022 
Peildatum en verhuizen in fases    -> vanaf 2023
Start werkzaamheden        -> 2025

Uitvoering is in fases. Per fase ± 2 jaar, over ongeveer tien jaar denken we af te ronden. 

Samen
   Met bewonerscommissie stellen we dit najaar een sociaal plan op.

   Komend half jaar werken we twee modellen uit (zie bord plan & programma) 
en wordt eind dit jaar de keuze aan u voorgelegd namelijk:

 1. Volledig sloop en nieuwbouw, of
 2.  Gedeeltelijk behoud, met binnen het casco nieuwe woningen.

   Wilt u actief meedenken over onderwerpen zoals groen, wonen en verkeer?  
Geef u uw naam door.  
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Passend toewijzen
Plannen voor de Dichtersbuurt

Of u kunt terugkeren in een sociale huurwoning binnen de nieuwbouw 
is afhankelijk van uw inkomen.

   Maximaal inkomen om in aanmerking te komen voor sv-urgentie = € 56.248*.

   Is uw inkomen hoger dan = € 56.248* dan komt u in aanmerking voor een vrije  
sector woning (huur hoger dan € 752,33*, of koop).

    Inwonende kinderen vanaf 23 jaar en ouder kunnen onder voorwaarden in  
aanmerking komen voor een semi stadsvernieuwingsurgentie.

   Als uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning zijn er ook mogelijkheden 
om terug te keren in een van de andere nieuwbouwwoningen in de Dichtersbuurt 
(middeldure huur- of koopwoning). 

   Een middeldure huurwoning is een woning met een huur tussen de  
€ 752,00 en € 950,00*.

   Eigen Haard kan u helpen met verhuizen naar een middeldure huurwoning  
of koopwoning.

* Alle bedragen zijn prijspeil 2021.

1 persoon 2 personen gezinnen

Inkomen
< € 23.725

€ 23.725 - € 40.024

€ 40.024 - € 63.238

Huur
t/m  € 633

t/m  € 752

€ 752 - € 1.053

Inkomen
< € 32.200

€ 32.200 - € 40.024
€ 40.024 - €  44.655
€ 44.655 - € 63.238

Huur
t/m  € 678
t/m  € 752

€ 678 - € 752
€ 752 - € 1.053

Inkomen
< € 32.200

€ 32.200 - € 40.024

€ 40.024 - € 63.238

Huur
t/m  € 633

t/m  € 752

€ 752 - € 1.053



Wat betekent het voor u?
Plannen voor de Dichtersbuurt

Met de bewonerscommissie maken we een sociaal plan met afspraken 
voor alle huurders. Een aantal zaken weten we al:

   U krijgt 2 keuzes 
1. Terugkeren naar een woning in de Dichtersbuurt, of  
2. Definitief verhuizen.

   Of u kunt terugkeren in een sociale huurwoning binnen de nieuwbouw is  
afhankelijk van uw inkomen. Zie hiervoor het bord Passend Toewijzen.

   U heeft dan recht op voorrang op een andere sociale huurwoning 
 Via WoningNet. 
 U krijgt een persoonlijke bewonersbegeleider van Eigen Haard. 

  !   Zie bord Passend Toewijzen of u stadsvernieuwingsurgentie krijgt.

   U heeft recht op een verhuiskostenvergoeding van € 6.334,00 (prijspeil 2021).

   Alle huurders met een zelfstandige huurovereenkomst voor onbepaalde tijd  
kunnen terugkeren in de nieuwbouw.



Plan en programma
Plannen voor de Dichtersbuurt
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sociale  
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Terugkeer- 
garantie 

Veel 
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voor  
terugkeerca. 850 

woningen
ca. 750 
woningen

Volledige sloop en nieuwbouw Gedeeltelijk behoud

Samen met u maken we de keuze. De twee varianten worden verder  
uitgewerkt, zodat u en de huurderskoepel een goede keuze kunnen maken.

   Alle huurcontracten worden beëindigd en iedereen komt in aanmerking  
voor een nieuwe woning.

   De kwaliteit van woningen wordt beter 

   Er komen woningen geschikt voor kleine huishoudens, gezinnen en senioren.  
We bouwen ook toegankelijke woningen met lift.

     Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen.  
In totaal komen er meer woningen.

      Woonomgeving:
     •  Hogere bebouwing langs de drukke wegen, burg. Röellstraat en Slotermeerlaan.
     •   Richting de singel zal de bebouwing lager zijn.
     •   Het grootste deel van de woningen wordt gebouwd rondom een hof.

   Veel aandacht voor groen in de buurt.

     Er komt iets meer ruimte voor voorzieningen en ondernemingen.

Van twee hoven blijven  
de gebouwen staan,  

woningtype verandert: 
1. Nieuwe woningen  

binnen bestaande gevels. 
2. Niet alle woningen  

in het sociale  
segment.


