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Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons heeft

gehoord. Wij kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig

bent. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van

zaken.

 

Bijeenkomst

Op 17 februari organiseerden wij een online bewonersavond. 

Deze avond stond in het teken van het Sociaal Plan en de 

Technische Brochure. De kernzaken werden uitgelegd en er was 

ruimte voor vragen. Ook heeft Giulia contact met u gezocht 

voor aanvullende informatie en vragen.

Advies

De bewonerscommissie (bc) heeft naar aanleiding van de 

bewonersavond  u gevraagd wat u van de plannen vindt. Dit 

noemen we een achterbanraadpleging.

De bc heeft ons op basis hiervan geadviseerd over het plan. Dit 

noemen wij het Gekwalificeerd Advies. Samen met de bc 

voerden wij op 29 april een evaluatiegesprek. Tijdens dit 

gesprek is het advies en ons reactie hierop besproken. We zijn 

samen met de bc tot een overeenstemming gekomen. Van dit 

gesprek is een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u in de bijlage 

terugvinden.

 

Peildatum

Ná het positief advies van de bc, hebben we  bij gemeente 

Ouder Amstel een peildatum aangevraagd. De gemeente Ouder 

Amstel is akkoord met de plannen. De peildatum is per 1 juni 

2021 afgegeven. De peildatum is een belangrijke datum voor u. 

Het betekent dat u vanaf 1 juni recht heeft op een 

stadsvernieuwingsurgentie en in aanmerking komt voor 

diverse regelingen uit het Sociaal Plan. Met uw 

stadsvernieuwingsurgentie kunt u via WoningNet met 

voorrang op zoek naar een andere woning. Uw 
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stadsvernieuwingsurgentie is geldig tot aan de start van de 

renovatie.

Heeft u aangegeven geen stadsvernieuwingsurgentie te willen,

maar heeft u bij nader inzien toch interesse? Neem dan contact

op met uw bewonersbegeleider Giulia Di Battista.

Semi-stadsvernieuwingsurgentie

Inwonende kinderen vanaf 23 jaar, kunnen onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking komen voor een semi-urgentie. 

Hiervoor moeten zij op de peildatum minimaal vijf jaar op het 

adres wonen, aantoonbaar via het bevolkingsregister. U moet 

uw semi-urgentie binnen zes maanden ná de peildatum 

schriftelijk of per mail t.a.v. Giulia Di Battista aan vragen. De 

semi-urgentie is dan geldig tot aan de start van de renovatie. 

Semi-urgenten krijgen geen verhuiskostenvergoeding.

Woningnet

De stadsvernieuwingsurgentie wordt aan uw huidige 

inschrijving toegevoegd. Dit doet uw bewonersbegeleider. 

Zodra de urgentie verwerkt is, ontvangt u van WoningNet een 

e-mail. Dit betekent dat u vanaf dat moment 

stadsvernieuwingsurgentie heeft. Op WoningNet ziet u elke 

dag nieuw woningaanbod. Elke woning staat minimaal zeven 

dagen op de website en in de woningadvertentie staat hoe 

lang u nog kunt reageren. Na acceptatie van een woning wordt 

uw inschrijving heropend, met behoud van uw oorspronkelijke 

inschrijfduur. Op deze manier raakt u uw eigen inschrijving 

met uw inschrijfduur niet kwijt.

Heeft u hulp nodig bij het reageren op woningen, of heeft u

geen internet? Neem dan contact op met uw

bewonersbegeleider.

 

Verhuiskostenvergoeding

Als u ná 1 juni verhuist, heeft u recht op een 

verhuiskostenvergoeding van €6.334 (prijspeil 2021). Deze 

vergoeding betalen we in twee delen uit. De eerste ontvangt u 

binnen twee weken, nadat wij uw huuropzegging ontvangen

hebben. Het tweede deel van de vergoeding, ontvangt u na 

oplevering van uw huidige woning. Verhuist u naar een 

wisselwoning? Dan krijgt u het eerste deel bij verhuizing naar 

de wisselwoning en het tweede deel krijgt u als u weer 

terugverhuisd naar uw gerenoveerde woning.

Renovatievoorstel

U krijgt binnenkort een individueel renovatievoorstel voor de 

officiële stemming. Het renovatievoorstel bestaat uit:

• het Sociaal Plan en de Technische Brochure,

• uw plattegrond,

• uw individuele renovatievoorstel,



• instemmingsformulier met een antwoordenenvelop

• juridische bijlage.

U leest in het voorstel wat de renovatie voor u betekent en wat 

uw nieuwe maandelijkse huurprijs wordt. Naast de standaard 

werkzaamheden biedt Eigen Haard extra opties aan. Dit 

noemen wij “keuzemogelijkheden verbeteringen” en zijn in de 

Technische brochure onder hoofdstuk 7 terug te vinden. Keert u 

ná de renovatie terug? Dan kunt u uit deze opties via het 

stemformulier een keuze maken.

 

Nadat u het renovatievoorstel hebt ontvangen heeft

u een aantal weken de tijd om het formulier in te vullen en

ondertekend in te leveren. Zodra de uitslag bekend is krijgt u

hier een brief over.

GEEN jaarlijkse huurverhoging 2021

Omdat we willen renoveren krijgt u geen jaarlijkse 

huurverhoging.

Bewonerscommissie bedankt!

We willen nogmaals de bewonerscommissie bedanken voor

hun inzet en inspanning om de belangen van alle bewoners zo

goed mogelijk te behartigen. En voor hun advies en bereidheid

om met ons mee te denken.

Contact met bewonersbegeleider

Giulia Di Battista is uw bewonersbegeleider. Guilia

verzorgt uw inschrijving bij WoningNet en begeleid u bij het

zoeken naar een nieuwe woning. Voor huurders die

terugkeren, verzorgt Giulia de toewijzing en verhuizing naar

de wisselwoning. Heeft u vragen over het project of hulp nodig

bij het zoeken naar een nieuwe woning of vragen over het

reageren via WoningNet? Neem dan contact op met Giulia via 

G.DiBattista@eigenhaard.nl.

Bijlage:

• Verslag evaluatiegesprek 29 april 2021


