
De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Thuis, 

op het werk, op school, maar ook in de bouw. Wij hopen dat 

het goed met u gaat! We wensen u sterkte om deze tijd 

goed door te komen. Met deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de stand van zaken en wat de komende tijd op de 

planning staat.

Herhuisvesting, hoe zit dat ook al weer?

Vanwege de geplande sloopwerkzaamheden heeft u de status 

van stadsvernieuwingsurgent gekregen. Met een 

stadsvernieuwingsurgentie kunt u via WoningNet met 

voorrang reageren op een passende woning. U kunt dit iedere 

dag doen. Op deze manier kunt u slimmer en vaker reageren op 

woningen. Let op: Eigen Haard biedt geen wisselwoning aan.

Als u hulp nodig heeft bij het zoeken in WoningNet kunt u dit 

bespreken met uw persoonlijke bewonersbegeleider Samet 

Baydar. Hij kan u adviseren en voor u controleren of uw 

instellingen en woonwensen goed staan. U vindt zijn 

contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.

Terugkeerregeling

Nadat u bent verhuist, kunt u er voor kiezen terug te keren naar 

de nieuwbouw. Binnen dit project hebben wij een 

terugkeerregeling met u afgesproken. In de bijlage van deze 

nieuwsbrief leest u meer over de werkwijze en de 

mogelijkheden.

Huuropzegging

In de nieuwsbrief van juni 2020 heeft u kunnen lezen dat in 

verband met de toekomstige sloopwerkzaamheden wij formeel 

Nieuwsbrief
Savornin Lohmanstraat 81 - 101

Sociaal Plan

Voor alle afspraken en regelingen verwijzen wij u naar 

het sociaal plan. Ook kunt u contact opnemen met uw 

bewonersbegeleider.



van iedereen de huurovereenkomst moeten opzeggen. Dit 

doen wij zes maanden voor de geplande sloop. Er geldt 

namelijk een wettelijke opzegtermijn van minimaal zes 

maanden. Schrikt u dan ook niet als u een aangetekende brief 

met een huuropzegging ontvangt. Wij sturen vooraf eerst nog 

een aankondiging van de huuropzegging.

Spreekuur

Via uw bewonerscommissie hebben wij begrepen dat een 

aantal huurders problemen heeft met inloggen op WoningNet. 

Ook hebben wij begrepen dat er behoefte is aan hulp bij het 

zoeken van een woning. Daarom lijkt het ons verstandig om 

een wekelijkse spreekuur te organiseren. U bent vanaf 

maandag 2 november 2020 tussen 16.00 uur en 17.00 uur 

welkom. In verband met Covid-19 moet u wel een afspraak met 

uw bewonersbegeleider maken om langs te komen. Dit om te 

voorkomen dat er te veel bewoners tegelijk op het spreekuur 

zijn. U kunt hiervoor mailen naar Samet Baydar via 

s.baydar@eigenhaard.nl.

Vooraf doen wij een gezondheidscheck en registreren wij 

iedereen die op gesprek komt. Dit doen wij ten behoeve van 

een eventuele bron- en contactonderzoek van de GGD.

Nieuwbouw

Ondanks de coronacrisis zijn we doorgegaan met het tekenen 

van de nieuwbouw-plattegronden. De tekeningen zijn nog in 

concept, maar wij willen deze graag alvast met u delen. In de 

bijlage van deze nieuwsbrief ziet u een overzicht. In het 

overzicht ziet u welke type woningen er zijn, hoeveel er worden 

gebouwd, en welke huurprijs er aan gekoppeld wordt. Op deze 

manier krijgt u alvast een idee voor welke woning u mogelijk in 

aanmerking komt.

Persoonlijke begeleider

Vanuit de afdeling projectbegeleiding is Samet Baydar uw 

persoonlijk bewonersbegeleider. U kunt bij Samet terecht met 

uw vragen over het project, het Sociaal Plan en ook voor hulp 

bij het zoeken van woningen op WoningNet.

Samet heeft vanaf maandag 2 november spreekuur in het 

wijkkantoor, Nicolaas Ruychaverstraat 24, op de maandagen 

tussen 16:00 en 17:00 uur. Maak hiervoor een afspraak.

U kunt Samet bereiken via e-mail: s.baydar@eigenhaard.nl.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen 

aan Eigen Haard? We zijn digitaal het best bereikbaar. 

Gebruik hiervoor ons contactformulier op 

www.eigenhaard.nl/contactformulier.


