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Dit  is  een  nieuwsbrief  van  de 
bewonerscommissie  van  blok  N42,  om  u  te 
informeren  over  de  stand  van  zaken  met 
betrekking  tot  de  renovatieplannen  van  Eigen 
Haard,  de  activiteiten  van  de 
bewonerscommissie, en uw rechten. 

De bewonerscommissie
De  bewonerscommissie  bestaat  uit  vijf  leden: 
twee uit  het hoofdblok (Ineke van den Berg en 
Nafisa  Nagobi)  en  drie  uit  het  koppand  (Henk 
Kroon, Martje de Roos, Jeltsje Stobbe). Mocht u 
dringende  vragen  hebben,  aarzel  dan  niet  om 
één van de leden aan te spreken. Dit kan door 
middel  van een briefje in de bus (Conradstraat 
168-4) danwel door een mailtje (info@n42.nl).

Wilt  u  ook  meedenken en meepraten?  Met  vijf 
leden  is  de  bewonerscommissie  compleet  en 
werkbaar. Uw mening en ideeën worden altijd op 
prijs gesteld en kunt u kenbaar maken via de e-
mail  info@n42.nl of schriftelijk via een briefje in 
de bus bij Conradstraat 168-4. Als u lid van de 
bewonerscommissie  wilt  worden  kunt  u  dat 
aangeven. Zodra er een plaats vrijkomt nemen 
wij  contact  met  u  op.  Overigens  is  het  ook 
mogelijk  om een  vergadering  bij  te  wonen  als 
toehoorder. 

Wat doet de bewonerscommissie?
De  bewonerscommissie  vertegenwoordigt  alle 
bewoners  van  blok  N42  en  fungeert  als 
‘communicatiekanaal’  tussen  de  bewoners  en 
Eigen Haard. 

De bewonersavonden
De  uitslag  van  de  draagvlakmeting  van 
november  jl.  gaf  aan  dat  de  benodigde  70% 
voorstemmers  voor  het  renovatieplan  bij  lange 
na  niet  gehaald  was.  Aangezien  de 
bewonerscommissie  al  twee  jaar  hamert  op 
'renovatie op maat', en aangezien bij de laatste 
algemene  voorlichtingsavond  van  Eigen  Haard 
(september  2012)  in  het  KHL  is  gebleken  dat 
veel  bewoners  verrast  waren  door  de 
renovatieplannen,  is  voorgesteld  om  een  serie 
bewonersavonden  te  organiseren  waarop  elke 
bewoner  individueel  de  wensen  en  bezwaren 

met  betrekking  tot  het  renovatieplan  kan 
bespreken. 

De eerste twee avonden vonden plaats op 15 en 
24 januari j.l. in de Oosterkerk. Op 6 februari a.s. 
volgt  de derde -en laatste- bewonersavond.  De 
bewoners  die  op  de  eerste  twee  avonden  niet 
konden komen, kunnen alsnog langskomen op 6 
februari  tussen  18.00  uur  en  20.00  uur  in  de 
Oosterkerk.

Eind  februari  zullen  Eigen  Haard  en  de 
bewonerscommissie  bespreken  wat  er  zoal 
tijdens de bewonersavonden ter tafel is gekomen 
en  wat  de  vervolgstappen  zullen  zijn.  In  de 
eerste  helft  van  maart  zullen  de  bewoners 
hierover  geïnformeerd  worden  middels  een 
nieuwsbrief.

NB  Tijdens  de  eerste  twee  bewonersavonden 
gaven enkele bewoners aan te vrezen dat Eigen 
Haard de bewonersavonden zou  gebruiken om 
alsnog het renovatieplan ‘erdoor te duwen’. Niets 
is  minder  waar.  De  uitslag  van  de 
draagvlakmeting  was  geen  verrassing  voor  de 
bewonerscommissie,  maar  wel  voor  Eigen 
Haard.  Daarom  leek  het  zowel  de 
bewonerscommissie als Eigen Haard een goed 
idee  om  de  serie  bewonersavonden  te 
organiseren: om een goed beeld te krijgen van 
wat  er  op  individueel  niveau  speelt  bij  de 
bewoners,  en  om  ze  goed  te  informeren  over 
zowel het renovatieplan als de consequenties.

De website
De website van de bewonerscommissie van N42 
is het medium waarop de meeste informatie te 
raadplegen  is  over  de  renovatieplannen  van 
Eigen  Haard.  De  volgende  informatie  is 
recentelijk toegevoegd aan de website:

1)  Het  sociaal  plan  uit  het  renovatieplan  van 
Eigen Haard.
2)  De  rapportage  van  de  Woonbond  over  de 
uitslag van de draagvlakmeting.
3)  Het  advies  van  de  bewonerscommissie  aan 
Eigen Haard in reactie op de draagvlakmeting. 
4) Deze nieuwsbrief.

Verder  wordt  er  binnenkort  een  verslag 
toegevoegd  over  de  bewonersavonden 
gehouden in januari en februari 2013.

Opheldering onduidelijkheden
Tijdens de eerste twee bewonersavonden (15 en 
24 januari) werd duidelijk dat een groot deel van 
de bewoners nog niet alle consequenties van de 
renovatie  overziet  danwel  niet  geheel  op  de 
hoogte  is  van  de  huidige  regelgeving  met 
betrekking  tot  renovatie  van  sociale 
huurwoningen.  De  meest  genoemde  punten 
worden  hieronder  kort  weergegeven  ter 
verduidelijking:

1)  De  datum  voor  het  aanvragen  van  de 
peildatum door Eigen Haard is nog niet bekend. 
Begin  maart  is  er  meer  duidelijkheid  over  het 

mailto:info@n42.nl


vervolg van de renovatie.

2)  Uitgezonderd  8  huishoudens  aan  de 
Conradstraat  (koppand),  heeft  geen  enkele 
bewoner  van  blok  N42  de  status  van 
'terugkeerder'.  Dit  komt  omdat  de 
huisplattegronden  in  de  renovatieplannen 
dusdanig  zijn  aangepast,  dat  de  huizen  een 
nieuw adres krijgen. Dit betekent dat het huidige 
huurcontract  vervalt  en  men  een  nieuw 
huurcontract afsluit met Eigen Haard. Daarnaast 
betekent dit dat er, bij meerdere inschrijvingen op 
eenzelfde gerenoveerde woning in blok N42 (of 
één  van  de  andere  blokken  in  de  Czaar 
Peterbuurt)  er  door  Eigen  Haard  naar  de 
woonduur  gekeken  wordt,  en  niet  naar  wie  er 
oorsprokelijk in de woning woonde.

3)  Bij  interesse  in  een  woning  in  één  van  de 
andere gerenoveerde blokken in de Czaar Peter-
buurt:  de  oorspronkelijke  bewoners  van  de 
blokken hebben altijd voorrang.

4)  Wanneer  Eigen  Haard  de  peildatum  bij  de 
gemeente  heeft  aangevraagd  en  deze  heeft 
verkregen, krijgt elke bewoner van blok N42 een 
urgentieverklaring  en  wordt  hiermee 
stadsvernieuwingskandidaat waarmee hij/zij  kan 
reageren  op  woningen  via  woningnet.  Op  dat 
moment  kan  elke  bewoner  kiezen  uit  drie 
mogelijkheden:

a) Terugkeer naar de eigen woning (dit is alleen 
mogelijk voor 8 bewoners aan de Conradstraat). 
Men  gaat  dan  eerst  voor  een  periode  van 
maximaal 10 maanden naar een wisselwoning.

b)  Terugkeer  naar  het  blok  danwel  naar  een 
gerenoveerde  woning  in  één  van  de  andere 
blokken.  Men gaat  dan eerst  voor  een periode 
van  ongeveer  anderhalf  jaar  in  een 
wisselwoning.

c) Zelf via www.woningnet.nl op zoek gaan naar 
een nieuwe woning.  Gedurende één jaar na de 
peildatum  kan  men  eens  per  week  op  twee 
woningen  inschrijven  via  de  website  van 
woningnet.  Naast het  zelf  reageren via internet 
kan men ook één keer per week langsgaan op 
het  spreekuur  van  Eigen  Haard  in  de 
Blankenstraat,  om te reageren op woningen uit 
eigen  bezit  danwel  om  met  hulp  van  een 
medewerker  van  Eigen  Haard  te  reageren  op 
woningen via www.woningnet.nl.

5)  Mocht  men via  woningnet  een woning  gaan 
zoeken:  bij  minder  dan 5  jaar  woonduur in  de 
huidige woning heeft men geen wijkbinding voor 
het  stadsdeel  Centrum.  Dit  betekent  dat  men 
dezelfde  status  heeft  als 
stadsvernieuwingskandidaten  uit  andere  wijken 
die op huizen in het Centrum reageren. Uiteraard 
heeft men wel nog voorrang op de mensen die 
op  dezelfde  woning  reageren,  maar  geen 
stadsvernieuwingskandidaat zijn.

6)  Verhuist  men naar  een woning  in  blok  N42 

danwel naar een woning in in één van de andere 
blokken  in  de  buurt  die  hetzelfde  oppervlak 
hebben  als  de  huidige  woning,  dan  kan 
evengoed de huur veel hoger zijn dan die van de 
huidige woning. Dit komt doordat de huurder een 
nieuw contract afsluit met Eigen Haard.

7)  Verhuist  men naar  een  woning  in  blok  N42 
danwel naar een woning in één van de andere 
blokken in de buurt die meer dan 2 m2 groter is 
dan  de  huidige  woning,  dan  is  er  sprake  van 
wooncarrière,  en  betaalt  men  het  maximum 
toegestane  huurtarief  dat  Eigen  Haard  kan 
vragen.

8)  Wanneer  Eigen  Haard  de  peildatum  heeft 
aangevraagd,  brengen medewerkers van Eigen 
Haard  een  huisbezoek  om  de  persoonlijke 
situatie door te nemen.

Voor meer informatie verwijzen wij  u naar onze 
website: www.n42.nl

Mocht u niet over internet beschikken dan kunt u 
terecht bij Jeroen Wolfrat van het Wijksteunpunt 
Wonen,  tel.  020-622 42  88.  Ook  kunt  u  gratis 
gebruik  maken  van  internet  in  de  Openbare 
Bibliotheek op het Javaplein. 


