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De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat 1 t/m 27 

(oneven) te gaan renoveren. Het gaat om 112 woningen in totaal. Deze Airey-woningen zijn in de jaren 

vijftig gebouwd als oplossing voor de hoge woningnood, en ze zijn inmiddels ‘Beschermd Stadsgezicht’ 

geworden.

De constructie van de gebouwen is prima in orde, maar de woningen voldoen niet meer aan de wensen 

van deze tijd. Bewoners geven aan dat hun huis gehorig, tochtig en vochtig is. Deze klachten gaan we 

oplossen tijdens de renovatie, zodat u daarna weer jaren met plezier in de woning kunt wonen. Het plan 

voor de renovatie is opgesteld in nauwe samenwerking met het Bewonersplatform. Voordat het plan 

gemaakt is zijn alle bewoners thuis bezocht en zijn de woningen bekeken. In deze brochure vertellen 

we u meer over de renovatie.

Woont u straks in een gerenoveerd huis of wilt u verhuizen?
De keuze is aan u. U kunt kiezen voor een totaal gerenoveerde woning of u kunt dit moment ook 

aangrijpen om te verhuizen. Omdat de renovatie zeer ingrijpend is, kan deze alleen in lege woningen 

plaatsvinden. Bewoners moeten dus in ieder geval verhuizen voordat er gestart kan worden met de 

renovatie. Na de renovatie kunt u dan weer terugkeren naar een gerenoveerde woning of op zoek gaan 

naar een ander huis. Daar helpen we u natuurlijk bij. In deze brochure onder het kopje ‘sociaal plan’ leest 

u daar meer over.

Bevriezen netto huur
In verband met de renovatieplannen krijgt u in 2016 geen jaarlijkse huurverhoging. De netto huur wordt 

‘bevroren’ vanaf 1 juli 2016 totdat de renovatie gereed is.

Renovatieplan voor uw complex



MODELWONING EN SPREEKUUR
Vanaf maart is het resultaat van de renovatie te bekijken in de modelwoning op 

Speelmanstraat 23 huis. 

Onze bewonersbegeleider Petra de Vries houdt iedere maandag spreekuur in de modelwoning. 

Zij is daar van 15.00 tot 17.00 uur.
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Verbeteringen in uw woning

Uw huis wordt tijdens de renovatie grondig aangepakt en aan de binnenzijde totaal vernieuwd. De 

woningen worden helemaal gemoderniseerd, comfortabel en energiezuinig. Na de renovatie woont u 

in een huis met de kwaliteit van een fijne nieuwbouwwoning. Kortom, u krijgt weer een huis waar u 

jaren met plezier kunt wonen!

De renovatie bestaat uit de volgende werkzaamheden:

• De hele binnenkant van de woning gaat eruit. Alle wanden, plafonds en vloeren worden vervangen 

door nieuwe wanden, plafonds en vloeren met een goede geluidsisolatie.

• De woning wordt opnieuw ingedeeld, dus krijgt een nieuwe plattegrond. De keuken en 

 badkamer worden hierdoor praktischer. 

• Een nieuwe keuken en nieuwe tegels.

• Een nieuwe badkamer en nieuw toilet.

• Nieuwe deuren en nieuwe binnendeurkozijnen.

• Nieuwe elektrische- en gasinstallaties, nieuwe centrale verwarming, mechanische ventilatie.

• Het enkele glas in de woning wordt vervangen door dubbel glas.

• Het trappenhuis en de entree worden aangepakt en geïsoleerd.

• De gevels worden schoongemaakt. 

Besparing energiegebruik
Door de renovatie wordt uw woning niet alleen comfortabeler, maar ook energiezuiniger. Hoeveel de 

besparing op energie zal zijn, verschilt per huishouden en heeft te maken met hoe u om gaat met de 

verwarming, warm water en koken. We hebben een schatting van de besparing laten maken door een 

deskundig adviseur. Deze adviseur rekent op een besparing van 30% op de huidige gasrekening bij 

gelijkblijvend energiegedrag. Dat betekent dus al snel zo’n € 15 tot € 20 per maand, dat is € 180 tot 

€ 240 per jaar. 

Welke keuzes heeft u bij de renovatie?
Omdat uw totale woning van binnen vernieuwd wordt, heeft u straks volop keuze in de nieuwe 

inrichting van uw huis. Hieronder lichten we toe welke keuzes u allemaal kunt maken.
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Nieuwe indeling 

De woningen krijgen dus een andere indeling. Per type woning zijn verschillende varianten mogelijk.  

U kunt dan kiezen voor een open of juist dichte keuken. Of voor een apart toilet bij de maisonnette woningen. 

In deze brochure laten we de mogelijkheden alvast aan u zien, maar de mogelijkheden worden ook nog 

toegelicht tijdens de huisbezoeken. U kunt dan al uw vragen stellen aan onze bewonersbegeleider.

Type 1
Bestaande plattegrond drie-kamerwoning Nieuwe plattegrond drie-kamerwoning

open keuken

afgesloten keukenType woning
U kunt kiezen naar welk type woning 

u terug wilt verhuizen in het complex. 

De woning moet passen bij de grootte 

van het huishouden en inkomen. 

En uiter aard hangt dit ook af van de 

beschikbaarheid van het type woning. 
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Nieuwe indeling 

Type 2 Maisonettes
Bestaande plattegrond vijf-kamerwoning Nieuwe plattegrond vijf-kamerwoning

open keuken / badkamer met toilet

afgesloten keuken / badkamer met toilet
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Nieuwe indeling 

Type 2 Maisonettes
Bestaande plattegrond vijf-kamerwoning Nieuwe plattegrond vier-kamerwoning

open keuken / badkamer met apart toilet

afgesloten keuken / badkamer met apart toilet
Nieuwe badkamer
U kunt straks een nieuwe badkamer 

uitkiezen. Er is keuze uit verschillende 

mogelijkheden. De opties zijn op een 

later moment te bezichtigen in de 

modelwoning.
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Nieuwe indeling 

Grotere
badkamer
met apart

toilet

Keuken in open verbinding met de woonkamer 
Verwarmingsketel en wasmachine in de keuken

Compacte
badkamer/

toilet

Aparte keuken
Verwarmingsketel en wasmachine in de keuken

Type 3 Hoekwoning
Bestaande plattegrond vier-kamerwoning Nieuwe plattegrond vier-kamerwoning

open keuken / badkamer met apart toilet

afgesloten keuken / badkamer met wc

Nieuwe keuken
U kunt straks een nieuwe keuken uit- 

zoeken. U kunt kiezen uit verschil lende 

aanrechtbladen en frontjes (kast-

deurtjes). De opties voor tegels, frontjes, 

aanrechtbladen en grepen zijn op een 

later moment te bezichtigen in de 

modelwoning.



Het sociaal plan
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De renovatie betekent nogal wat voor de bewoners. 

Wat zijn eigenlijk uw rechten en plichten tijdens 

de renovatie? Om de renovatie goed te laten ver- 

lopen, zorgen we voor persoonlijke begeleiding en 

maken we van te voren duidelijke afspraken met 

de bewonerscommissie. Deze afspraken hebben 

we vastgelegd in een sociaal plan. 

In het sociaal plan staan de rechten en plichten 

van de Alliantie en de ‘reguliere huurders’ van de 

Fockstraat / Speelmanstraat. ‘Reguliere huurders’ 

zijn huurders met een vast huurcontract, dus 

huurders met een huurovereenkomst voor onbe- 

paalde tijd. Voor deze huurders is er bijvoorbeeld 

de mogelijkheid om  met voorrang te verhuizen 

naar een andere woning. Ook is geregeld dat alle 

reguliere huurders in aanmerking komen voor 

een verhuiskostenvergoeding. De herhuisvesting 

start na afgifte van de peildatum. De peildatum 

wordt afgegeven door de gemeente nadat de 

bewonerscommissie een positief advies geeft 

over het renovatieplan en het sociaal plan. Vanaf 

de peildatum krijgen ‘reguliere huurders’ met een 

inkomen onder € 51.561 een stadsvernieuwings-

urgentie. Daarmee kunnen ze een andere woning 

zoeken. Het sociaal plan gaat in als de peildatum 

door de gemeente is afgegeven. We verwachten 

dat dat rond juli 2016 zal zijn. Meer informatie 

vindt u bij de planning.  

Voor de volledigheid heeft u het volledige 

sociaal plan ontvangen. U kunt dit ook vinden op 

de website. Hieronder vindt u de belangrijkste 

punten uit het sociaal plan.

Verhuizen 
De werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat deze 

niet uitgevoerd kunnen worden in bewoonde 

staat. Bewoners zullen (tijdelijk) moeten 

verhuizen. Kiest u na de renovatie voor terugkeer 

naar het complex, dan is het mogelijk dat u 

tijdelijk naar een wisselwoning verhuist.

Verhuismogelijkheden en inkomen
De verhuismogelijkheden zijn afhankelijk van uw 

inkomen en huurcontract. 
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Wisselwoning
Bewoners die terugkeren naar een gerenoveerde 

woning, zullen misschien tijdelijk in een wissel-

woning moeten wonen. De Alliantie regelt deze 

wisselwoningen in de directe omgeving.  

Wij streven ernaar dat het aantal bewoners dat 

naar een wisselwoning moet zo klein mogelijk is en 

de periode zo kort mogelijk. Maar houdt u rekening 

met een periode van gemiddeld 6 maanden. Wij 

streven ernaar dat de periode niet  langer is dan 

een jaar. 

Verhuiskostenvergoeding
Alle huishoudens ontvangen een eenmalige 

verhuiskostenvergoeding van € 5.860. Deze is 

bestemd voor de verhuizing, stoffering, schilderen 

en eventueel ongerief. 

Is uw huishoudinkomen niet meer dan € 51.561 en heeft u een vast huurcontract? 
Dan heeft u de volgende verhuismogelijkheden: 
a. Terugkeren naar hetzelfde type gerenoveerde woning in het complex (gelijkwaardige woning). 

Dit kan ook een ander adres zijn op de Burg. Fockstraat of de Speelmanstraat.

b. Terugkeren naar een ander type gerenoveerde woning in dit complex, bijvoorbeeld van een 

3-kamerwoning naar een 5-kamerwoning. Men krijgt een nieuw huurcontract.

c. Met een Stadsvernieuwingsurgentie naar elders verhuizen.

Is uw huishoudinkomen hoger dan € 51.561 en heeft u een regulier huurcontract? 
Dan heeft u de volgende mogelijkheden: 
a. Terugkeer naar uw eigen gerenoveerde woning in het complex. Uw huurprijs wordt maximaal € 710 

per maand. 

b. Verhuizen naar een vrije sector huurwoning of een koopwoning buiten het complex. 

 U krijgt dan voorrang in een aantal projecten van de Alliantie, meer informatie over deze projecten 

kunt u vinden op onze website. Het gaat om de volgende projecten:

• Struikbuurt in Amsterdam Slotermeer:  

Gerenoveerde middensegment huurwoningen (huur ca. € 950) en koopwoningen. Voorwaarde: 

grootte van de woning moet passen bij de grootte van uw huishouden, 

• Mosveld in Amsterdam Noord:  

Gerenoveerde huurwoningen ca € 960 per maand. Voorwaarden: woning moet passen bij grootte 

van het huishouden,  maximale inkomen € 60.000 en vóór 1 mei 2016 belangstelling aangeven.

• Windkracht 9 op Zeeburgereiland (Amsterdam Oost):  

Nieuwbouw huurwoningen, ca. € 850 - € 950 per maand. Voorwaarden: woning moet passen bij 

grootte huishouden,  maximaal inkomen € 60.000 en vóór 1 mei 2016 belangstelling aangeven. 

Het sociaal plan
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Huurverhoging en huurtoeslag

Rekenvoorbeeld 1

• U heeft een inkomen onder de huurtoeslaggrens 

• Huidige netto huur: € 450 (uw woning is 44 m2,  

3 kamerwoning)

• U verhuist naar een gerenoveerde woning (44 m2 )

• Maximale huur van deze woning volgens WWS 

punten: ca. € 662

• Vanwege inkomen afgrendeling huur op 80% 

van maximale huur: ca. € 530

• Uw nieuwe huur wordt ca. € 530

• U betaalt een huurverhoging van ca. € 80

Berekening: 
€ 450 (huidige huur) + € 105 (huurverhoging) = € 555 

Omdat € 555 hoger is dan de afgegrendelde huur, 

wordt de huur afgegrendeld op 80 % van maximaal 

redelijke huur = € 530. 

Als uw inkomen tussen de huurtoeslaggrens en 

€ 51.561 zou liggen, zou de huur niet afgegrendeld 

worden en geldt de berekende huur van € 555. 

Rekenvoorbeeld 2

• U heeft een inkomen onder de huurtoeslaggrens

• Huidige netto huur: € 600 (uw woning is 62 m2, 

5 kamerwoning) 

• U verhuist naar een gerenoveerde woning (62 m2 )

• Maximale huur van deze woning volgens WWS 

punten: ca. € 796

• Vanwege inkomen afgrendeling huur op 80% 

van maximale huur: ca. € 637

• Uw nieuwe huur wordt ca. € 637

• U betaalt een huurverhoging van ca. € 37

Berekening: 
€ 600 (huidige huur) + € 105 (huurverhoging) = € 705 

Omdat € 705 hoger is dan de afgegrendelde huur, 

wordt de huur afgegrendeld op 80 % van maximaal 

redelijke huur = ca. € 637. Als uw inkomen tussen  

de huurtoeslaggrens en de € 51.561 ligt, zou de huur 

niet afgegrendeld worden en geldt de berekende 

huur van € 705. 

Door de renovatie worden de woningen prettiger om in te wonen. Uw gerenoveerde woning is straks 

aan de binnenkant helemaal nieuw, is veel beter geïsoleerd en voorzien van mechanische ventilatie. 

Omdat de woningen na renovatie veel beter geïsoleerd zijn, gebruiken ze minder energie. Dit betekent 

dat de energielasten omlaag gaan bij gelijkblijvend gebruik. De gemiddelde besparing zal ongeveer  

€ 17 per maand zijn. De huurverhoging die bewoners gaan betalen voor de renovatie betalen, hangt af 

van hun inkomen. Daarover leest u hieronder meer. 

Huurverhoging voor huishoudens met een inkomen onder € 51.561
Bewoners met een inkomen tot € 51.561 betalen een huurverhoging van € 105 per maand. Verhuizen ze 

naar een grotere woning in het complex? Dan betaalt men € 5,20 extra per extra m2. Verhuizen ze naar een 

kleinere woning in het complex? Dan betaalt men € 5,20 minder per m2. Afhankelijk van het gezamenlijke 

huishoudinkomen, kan de huurverhoging lager uitvallen, omdat de huur worden afgegrendeld (zie tabel).

Huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 51.561
Bewoners met een huishoudinkomen boven € 51.561 die ervoor kiezen om terug te keren naar hun eigen 

gerenoveerde woning, betalen na renovatie een nieuwe huurprijs die gebaseerd is op het puntensysteem. 

Hun netto huur zal echter nooit hoger worden dan € 710,68 (grens sociale huurwoning, prijspeil 1-1-2016). 

Een indicatie van de netto huurprijzen na renovatie voor deze doelgroep:
3-kamer woning circa € 665

4-kamer hoekwoning circa € 705

5-kamer woning (maisonnette) max. € 710,68
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Huurverhoging en huurtoeslag

Huurtoeslag
Bewoners die recht hebben op huurtoeslag, betalen in de praktijk ook een minder hoge huurverhoging. 

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en gezinssamenstelling. 

Uw eigen situatie kunt u narekenen op www.toeslagen.nl.

LET OP: Bij het berekenen van de huurtoeslag telt ook het inkomen van medebewoners mee.  

Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt alleen het inkomen boven € 4.773.

Huurbeleid van de Alliantie
De huurverhoging voor de renovatie bedraagt voor huishoudens met een inkomen tot € 51.561 dus € 105. 

Afhankelijk van uw inkomen wordt de huur afgegrendeld op 80%, 90% of 100% van de maximale huur 

(op basis van het aantal WWS punten). Wij noemen dit de ‘afgegrendelde huur’. Als uw netto huur door 

de huurverhoging boven deze ‘afgegrendelde huur’ uitkomt, dan geldt de afgegrendelde huur en betaalt 

u dus minder huurverhoging. 

• Indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen onder de inkomensgrens voor huurtoeslag ligt, wordt de 

netto huur afgegrendeld op 80% van de maximale huur[1]. 

• Indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen hoger is dan de inkomensgrens voor huurtoeslag, maar 

lager is dan € 35.739 (voor gezinnen: € 39.874), wordt de netto huur afgegrendeld op 90% van de 

maximale huur;

• Indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen hoger is dan € 35.739 (voor gezinnen: € 39.874), maar 

lager dan € 51.561 wordt de huur niet hoger € 710,68 rekenhuur[2] (prijspeil 2015/2016). 

• Indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen hoger is dan € 51.561 komt u niet in aanmerking voor een 

sociale huurwoning. 

[1] Maximale huur berekend volgens de WWS puntenberekening
[2] Rekenhuur is de netto huur plus de subsidiabele servicekosten



Voorlopige planning
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WAT? WANNEER?

Bewoners ontvangen brochure over renovatieplan en 
sociaal plan en stemformulier 

Begin maart  2016

Modelwoning gereed, kijkmiddagen voor bewoners 21 en 22 maart 2016

Raadpleging bewoners d.m.v. ontvangst en telling 
stemformulieren

Start maart  2016

Advies Bewonerscommissie aan de Alliantie Eind april 2016

Indien advies van de bewonerscommissie positief is: 
aanvragen peildatum

Eind mei 2016

Indien advies van de bewonerscommissie negatief is: 
nader overleg nodig 

Planning onzeker

Afgifte peildatum door gemeente* Juli 2016

Start herhuisvesting* Vanaf juli 2016

Start renovatie** 1 tot 1,5 jaar na start herhuisvesting. 
Start juli 2017 / eind 2017 

* Indien advies BC positief
** De Alliantie mag pas daadwerkelijk starten met de renovatie als tenminste 70% van de bewoners van het complex akkoord is  met 

de renovatie. Na afgifte van de peildatum, vragen we bewoners om akkoord te gaan met de renovatie. 
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De bewonersraadpleging

De Alliantie wil graag uw woongebouw opknappen, uw wooncomfort verbeteren en uw energieverbruik 

verlagen. We hopen daarom dat u enthousiast bent over het renovatievoorstel. Eerst moet de 

bewoners commissie echter een positief advies geven. Daarvoor houdt de bewonerscommissie een 

bewonersraadpleging in maart 2016 en peilt dan wat u van de renovatieplannen vindt. Wij vragen u om de 

komende periode aan de bewonerscommissie te laten weten of u enthousiast bent over het renovatieplan. 

We hopen op een respons van minstens 70%. De bewonerscommissie geeft een positief advies als minstens 

50% van de reacties positief is. Wordt dit aantal niet gehaald, dan gaan we opnieuw in overleg met de 

bewonerscommissie. 

Hieronder leest u hoe de raadpleging plaatsvindt. 

• Alle bewoners ontvangen deze  brochure over 

het renovatieplan en het sociaal plan met daarbij 

een stemformulier waarop ze kunnen aangeven 

of ze enthousiast zijn over de renovatie. 

• Bewoners worden uitgenodigd in de model-

woning aan de Speelmanstraat 23 huis. Hier kan 

men zien hoe de woning er na renovatie uit komt 

te zien. 

• Bewoners leveren hun stemformulier in de 

brievenbus op de Dobbekamer aan de Theodorus 

Dobbestraat 105 of tijdens de kijkdagen in de 

modelwoning.

• Na ontvangst van alle stemformulieren brengt de 

bewonerscommissie een gekwalificeerd advies uit 

aan de Alliantie.

• Als het gekwalificeerde advies positief is, vraagt de 

Alliantie de peildatum aan bij het stadsdeel. We 

streven naar afgifte van de peildatum in juli 2016. 

Als de peildatum is afgegeven treedt het sociaal 

plan in werking en starten de huisbezoeken om 

verhuiswensen van bewoners te inventariseren. 

Vanaf de peildatum kunnen bewoners dus met 

voorrang of stadsvernieuwingsurgentie gaan 

verhuizen.



Een prettige renovatie
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De Alliantie mag pas daadwerkelijk starten met de 

renovatie als ten minste 70% van de bewoners van 

het complex akkoord is  met de renovatie. 

Na afgifte van de peildatum, vragen we bewoners 

om akkoord te gaan met de renovatie. 

Als de renovatie doorgaat, doen we er alles aan om 

de renovatie zo prettig mogelijk te laten verlopen. 

Tijdens de renovatie voorzien we de bewoners 

daarom zo goed mogelijk van informatie. U kunt 

hierbij denken aan nieuwsbrieven, bewoners-

avonden en/of spreekuren. Ook komen er vaste 

contactpersonen bij wie u met uw vragen en 

eventuele klachten terecht kunt. 

Op onze website kunt u de informatie over de 

renovatie ook nalezen. Hier vindt u ook het 

complete Sociaal Plan en renovatieplan.

www.de-alliantie.nl/fockstraat/
Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen over de renovatie van de 

woningen aan de Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat.
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Vragen over herhuisvesting
Petra de Vries
Bewonerszaken

t 06 - 4641 2578

pdevries@de-alliantie.nl

Vragen over de vernieuwing
Brechje Sondermeijer
Senior Gebiedsontwikkelaar

t 06 - 2240 0752

bsondermeijer@de-alliantie.nl

Dirk Kuus
Projectmanager Renovatie 

t 06 - 5467 6670

dkuus@de-alliantie.nl

Vragen over beheer
Aradhna Persad
Beheerder Wonen

t 06 - 3029 6981

apersad@de-alliantie.nl

Sarah Faber
Gebiedscoördinator

t 06 - 2058 3345

sfaber@de-alliantie.nl

de Alliantie
088 - 00 232 00

info@de-alliantie.nl

www.de-alliantie.nl 

De inhoud van deze brochure is met de 

grootst mogelijke zorg samengesteld.

Aan de inhoud van de brochure kunnen 

geen rechten worden ontleend.  

Amsterdam, maart 2016.

Contact


