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In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de 

voortgang van het project. 

 

Digitale bijeenkomst 

Op maandag 22 maart 2021 hield Eigen Haard een digitale 

bijeenkomst voor de bewoners van de woningen aan de Jan de 

Louterstraat 120-154. Samen met de architect presenteerden wij 

het voorlopig ontwerp en belangrijke gedeeltes van het 

concept sociaal plan. Veel bewoners hadden zich voor deze 

digitale bijeenkomst aangemeld. De bijeenkomst is terug te 

kijken via de uitnodigingslink en onderstaande QR-code.  

 

Vragen bewoners 

Tijdens de bijeenkomst zijn er veel chat vragen gesteld. De 

vragen gingen onder andere over de nieuwbouwplannen, recht 

op de terugkeer en stadsvernieuwingsurgentie.   Wij hebben 

niet alle vragen kunnen behandelen tijdens de bijeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

Vandaar dat wij een overzicht meesturen bij deze nieuwsbrief. 

In dit overzicht staan de meeste vragen en antwoorden per 

onderwerp. 

 

Achterban raadpleging 

Op korte termijn organiseert de bewonerscommissie een 

zogenaamde achterban raadpleging. Dit is een onderzoek 

onder de bewoners over wat zij vinden van het voorlopig 

ontwerp en het concept sociaal plan. Zoals dit is gepresenteerd 

op de digitale bijeenkomst. Het concept sociaal plan sturen wij 

ook mee met deze nieuwsbrief.  

De achterban raadpleging wordt uitgevoerd door Centrum 

voor Woononderzoek. Zij hebben veel kennis en ervaring met 



dit soort onderzoeken. Zij sturen een aankondigingsbrief over 

hun onderzoek aan alle bewoners in overleg met de 

bewonerscommissie. De uitkomsten van het onderzoek wordt 

door de bewonerscommissie gebruikt om een advies aan Eigen 

Haard uit te brengen. 

 

Peildatum 

Als uit de raadpleging blijkt dat er onder de bewoners 

voldoende draagvlak is voor het nieuwbouwplan en er een 

akkoord is tussen Eigen Haard en de bewonerscommissie over 

het sociaal plan vragen wij een  peildatum aan bij de gemeente 

Amsterdam. Er is akkoord als er een positief advies wordt 

gegeven door de bewonerscommissie.  Een peildatum is het 

moment waarop we kunnen starten met de herhuisvesting. Wij 

hopen dit in augustus van dit jaar te kunnen doen. Zie voor de 

uitgebreide planning met bijbehorende stappen ook het 

schema dat wij als bijlage meesturen met deze nieuwsbrief.  

 

Huisbezoeken 

Na ontvangst van een peildatum vindt er nog een huisbezoek 

plaats. Tijdens dit huisbezoek kunt u bijvoorbeeld vragen 

stellen over een andere woning, de stadsvernieuwingsurgentie 

en terugkeer naar de nieuwbouw.  

 

Heeft u vragen? 

Wij blijven voor u klaar staan, alleen voorlopig via de digitale 

weg. Als u over deze brief nog vragen heeft, kunt u contact 

opnemen met Edwin de Jong. Hij is bereikbaar via 

www.eigenhaard.nl/contactformulier  Via dit formulier kunt u 

vragen stellen en doen wij ons uiterste best uw vragen zo snel 

mogelijk te beantwoorden. 

 

 

 

 

http://www.eigenhaard.nl/contactformulier

