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Veel gestelde vragen over de periode tot aan de sloop 
 

 

Ik wil graag iets veranderen aan mijn woning. Kan dat? 

De sloop van de eerste woningen (fase 1) staat nu gepland voor halverwege 2021. Als u 

iets kleins wilt veranderen aan uw woning, bijvoorbeeld uw balkon opfleuren met wat 

planten, dan kunt u dit gewoon doen. Controleer wel even of u toestemming van de 

Alliantie nodig heeft. Een ingrijpende verbouwing, en dus meestal een flinke investering, 

raden wij af. Hiervoor moet u overigens sowieso toestemming vragen aan de Alliantie. 

 

Worden de woningen vanaf nu tijdelijk verhuurd? Aan wie? 

Woningen die leeg komen, gaan we tijdelijk verhuren. Dat doen we momenteel aan de 

studenten van Stichting VoorUit. In ruil daarvoor organiseren zijn dingen voor de buurt, 

bijvoorbeeld activiteiten in Tante Ali. 

 

Ook belangrijk is de tijdelijke verhuur van de nieuwe appartementen in de Anton 

Struikbuurt. Deze woningen willen we beschikbaar houden voor u. Daarom verhuren we 

deze woningen tijdelijk aan HVO Querido. Zij verhuren de woningen aan mensen die 

momenteel door een bijzondere situatie geen eigen woning hebben en tijd nodig hebben 

om hun leven op orde te brengen.  

 

Doet de Alliantie nog iets aan onderhoud totdat de woningen gesloopt worden? 

De Alliantie verricht uiteraard het noodzakelijk onderhoud. We zullen bijvoorbeeld de 

buitenkant nog een keer gaan schilderen. Als dat gaat gebeuren, ontvangt u daar bericht 

over. Ook kunt u reparatieverzoeken blijven doen. Wij kijken dan of en hoe we dit 

oppakken. We zullen geen badkamers en keukens meer gaan vervangen. 

 

Hoe zit het met asbest? 

In veel woningen van voor 1993 is asbest gebruikt. Asbest leek een ideaal 

bouwmateriaal: het was sterk, slijtvast en niet duur. Ook in de Nieuwenhuysenbuurt is 

asbest gebruikt. Zo lang asbest in vaste vorm blijft, is het ongevaarlijk. Pas als het 

beschadigt, kan het gevaarlijk zijn. Het gebruik van asbest is vanaf 1993 verboden.  

Wilt u meer weten? In deze folder leest u meer over asbest, hoe u het kunt herkennen en 

onze aanpak. 

 

 

 

Let op: deze informatie is met zorg opgesteld. Desondanks kan er een fout ingeslopen zijn. U kunt 

dan ook geen rechten aan dit document ontlenen. 

 

https://www.de-alliantie.nl/media/2885/folder-asbest-in-en-om-het-huis.pdf

