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D i t  i s e e n n i e u w s b r i e f v a n d e 
bewonerscommissie  van blok N42, om u te 
informeren over de  stand van zaken met 
betrekking tot  de  renovatieplannen van Eigen 
H a a r d , d e a c t i v i t e i t e n v a n d e 
bewonerscommissie, en uw rechten. 

Stand van zaken
Na de bewonersavonden van januari/februari 
2 0 1 3 h e b b e n E i g e n H a a r d e n d e  
bewonerscommissie de wensen en bezwaren 
van de bewoners in het blok besproken tijdens 
meerdere vergaderingen. Eigen Haard heeft op 
sommige punten het renovatieplan aangepast, 
op andere niet. De bewonerscommissie acht het 
daarom tijd dat de bewoners zelf  zich nogmaals 
op directe wijze kunnen uitspreken over hun 
woontoekomst. In samenspraak met Eigen Haard 
zal daarom op zeer korte termijn (oktober) een 
tweede  draagvlakmeting  over de aangepaste 
renovatieplannen worden gehouden. Voor deze 
draagvlakmeting zal Eigen Haard de aangepaste 
renovatieplannen rondsturen,  tezamen met een 
n i e u w g e k w a l i fi c e e r d a d v i e s v a n d e 
bewonerscommissie ten opzichte van de 
plannen. 

De bewonerscommissie roept bij deze alle 
bewoners op om goed naar de renovatieplannen 
te kijken en daadwerkelijk het enquête-formulier 
van de draagvlakmeting in te vullen en in te 
sturen. Wanneer 70% van de binnenkomende 
f o r m u l i e r e n p o s i t i e f  i s , w o r d e n d e 
renovatieplannen uitgevoerd. Het is hét moment 
voor bewoners om direct betrokken te zijn in het 
renovatieproces.

Vooruitlopend op het gekwalificeerd advies 
volgen hieronder alvast de belangrijkste punten 
uit de onderhandelingen van de afgelopen 
maanden.

Hoofdblok

Gezien de staat van de funderingen van het 
hoofdblok is renovatie noodzakelijk. Uit een 

eerdere enquête van de bewonerscommissie in 
2011 en uit de bewonersavonden van 2013 is 
gebleken dat het merendeel van de bewoners 
van het hoofdb lok voorstander is van 
hoogwaardige renovatie en samenvoeging van 
woningen. 

Evenwel hebben de bewoners die willen 
terugkeren in het blok enkele duidelijke 
pijnpunten naar voren gebracht, zoals de grote 
huursprong,  geen terugkeergarantie,  de verkoop 
van de helft van het blok, en problemen met de 
indelingen van de woningen. Deze pijnpunten en 
de reactie erop van Eigen Haard heeft  de  
bewonerscommissie genoemd in de nieuwsbrief 
van april, hierbij een herhaling:

1.Te hoge huren in het blok na renovatie.  De 
bewonerscommissie heeft namens de 
bewoners erop gewezen dat de huursprong 
voor velen veel groter zal zijn dan een 
eventuele huurtoeslag opbrengt, de sprong 
varierend van 100 tot 500 euro, en de 
commissie is daarom bang dat  sommige 
huishoudens het financieel wel erg krap 
krijgen door de gedwongen verhuizing. 
Daarnaast zal het voor huurders die net buiten 
de huurtoeslag-grens vallen ook moeilijk 
worden.  Eigen Haard zegt niks aan verlaging 
van de huren te willen doen, maar wijst op de 
volgende opties ter compensatie die ze kan 
aanbieden:

a.aanvragen van huurtoeslag.
b.maatwerk door een huurgrens van 30% 

van het netto inkomen te hanteren (na 
verrekening van eventuele huurtoeslag).

c. de mogelijkheid van huurgewenning: de 
huur van de nieuwe woning kan 
geleidelijk omhoog gaan.

Voor specifieke vragen over deze regelingen kunt 
u het beste contact opnemen met Hassan 
Benyahia of Margot Krol van Eigen Haard: 
020-6801801.

2.Geen terugkeermogelijkheid.  De bewoners 
van het hoofdblok hebben geen recht op 
terugkeer naar hun woning, en verliezen hun 
huurcontract. Mocht een bewoner toch terug 
willen keren naar de oude woning, dan dient 
deze zich in te schrijven op de woning. De 
woning wordt vervolgens  toegewezen op 
basis  van woonduur, wat nadelig uitpakt voor 
de bewoners die nog niet zo lang in het blok 
wonen,  bleek tijdens de bewonersavonden. 
De bewonerscommissie heeft deze bezwaren 
naar Eigen Haard gecommuniceerd. 

a.Eigen Haard geeft aan dat de toewijzing 
op woonduur nou eenmaal een regel is, 
maar wil wel kijken naar woningen die 
qua oppervlakte nauwelijks veranderen 
na renovatie: voor deze bewoners is het 
waarschijnlijk mogelijk om de status van 
‘terugkeerder’ te krijgen, waarbij het 



contract  behouden wordt en men dus niet 
op een wachtlijst voor de oude woning 
komt. 

b.Verder denkt  Eigen Haard genoeg 
vergelijkbare woningen in de andere 
gerenoveerde b lokken te kunnen 
aanbieden aan de bewoners die graag in 
de buurt willen blijven. 

c. Tenslotte kan Eigen Haard eventueel 
direct  bemiddelen voor woningen uit 
eigen bezit buiten de Czaar Peter buurt.

3.Teveel wordt verkocht in het blok. Eigen Haard 
wil hier niks aan doen.

4.Bezwaren tegen nieuwe indeling woning. Op 
basis van de gesprekken met individuele 
bewoners tijdens de bewonersavonden denkt 
Eigen Haard hier met maatwerk iets aan te 
kunnen doen. Met name de indeling van de 
souterrain woningen aan de Conradstraat 
kunnen misschien aangepast worden aan de 
individuele wensen van de bewoners. Voor 
specifieke indelingswensen kunt u het beste 
contact  opnemen met Dirk Jan Kroon van 
Eigen Haard: 020-6801801.

5.Geen bergruimte. Eigen Haard wil hier niks 
aan doen.

Voor de bewoners van het hoofdblok die  graag 
definitief willen verhuizen verandert er niks. 
Alle bewoners ontvangen na een eventuele 
aanvraag van de peildatum nog steeds een SV-
urgentie en verhuisgeld, waarmee men op 
woningnet een ander huis kan zoeken. 
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om op 
gerenoveerde woningen in de Czaar Peter-buurt 
in te schrijven via Eigen Haard.

Koppand

De bewonerscommissie heeft  vanaf het begin 
van de onderhandelingen met Eigen Haard 
aangegeven dat hoogwaardige renovatie van het 
koppand niet  nodig is,  en dat een aanpak op 
basis  van maatwerk een beter idee is. We zijn blij 
om te kunnen melden dat Eigen Haard inmiddels 
het plan voor hoogwaardige renovatie heeft laten 
varen.  Dat het koppand geen hoogwaardige 
renovatie nodig heeft, is gebleken uit onderzoek 
naar de funderingen (2011), en naar de staat van 
de woningen (mei-juli 2013). 

Evenwel heeft Eigen Haard de wens om het 
koppand brandveiliger te maken (nieuwe 
plafonds, andere deuren), en deze mogelijkheid 
te gebruiken noodzakelijk onderhoud te plegen 
en wat geriefsverbeteringen door te voeren 
(zoals  bijvoorbeeld CV). De bewonerscommissie 
en Eigen Haard  hebben daarom afgesproken 
dat er per woning bekeken zal worden wat er 
nodig is  aan onderhoud danwel lichte renovatie-
werkzaamheden. Dit betekent dat elke bewoner 
een individueel onderhouds/renovatie-voorstel 
zal krijgen, wat eventueel met Dirk Jan Kroon in 
de woning zelf doorgesproken kan worden.

Als de renovatieplannen doorgang vinden, dan 
betekent dit voor de bewoners van het  koppand 
die willen blijven:
a) Men behoudt het huurcontract met dezelfde 
huur als nu (mits  er geen geriefsverbeteringen 
worden doorgevoerd).
b) Men hoeft maximaal enkele maanden uit de 
woning (3-5 maanden).
c) Men mag wanneer gewenst de vloer en (grote) 
spullen in de woning achterlaten.
d) De bewoner kan tijdelijk naar een andere 
woning in het pand,  danwel naar een 
wisselwoning.

Voor de koppandbewoners die graag definitief 
willen verhuizen verandert er niks. Alle 
bewoners ontvangen na een eventuele aanvraag 
van de peildatum nog steeds een SV-urgentie en 
verhuisgeld, waarmee men op  woningnet een 
ander huis  kan zoeken. Daarnaast blijft  de 
mogelijkheid bestaan om op gerenoveerde 
woningen in de Czaar Peter-buurt in te schrijven 
via Eigen Haard.

Hoe nu verder
De bewonerscommissie legt de laatste hand aan 
het gekwalificeerd advies, en Eigen Haard is 
momenteel bezig de renovatie-brochures aan te 
passen aan de nieuwe situatie.  De hoop  is dat 
beide binnen een maand bij de bewoners van het 
blok op  de mat liggen, waarna direct de 
draagvlakmeting zal volgen.

N o g m a a l s : w e r o e p e n a l l e b e w o n e r s 
(voorstanders en tegenstanders) op  om goed de 
a a n g e p a s t e r e n o v a t i e p l a n n e n e n h e t 
gekwalificeerd advies te bekijken, en de enquête 
voor de draagvlakmeting in te vullen en in te 
sturen.

Voor meer informatie, zie de website van de 
bewonerscommissie: www.n42.nl.

Vragen? Mailen kan naar: info@n42.nl. U kunt 
ook een br ief je  in de bus doen bi j 
Conradstraat 168-4.
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