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Geachte heer/mevrouw, 

 

U ontvangt binnenkort een brief van RIGO, met de vraag om mee te werken aan een 

bewonersonderzoek. In deze brief licht ik toe waarom dit onderzoek plaatsvindt. Ik adviseer u om 

mee te werken aan dit onderzoek. 

 

Mogelijkheden voor herhuisvesting 

Zoals u weet, wil de Alliantie alle woningen in uw deel van de buurt slopen en vervangen door 

ongeveer 500 nieuwbouw woningen. U weet ook dat we dit in twee fasen willen doen.  

Sinds juli 2018 werken we met het Planteam - een groep van ongeveer 15 bewoners - aan een 

sociaal plan. In het sociaal plan leggen we de afspraken vast over herhuisvesting, huurprijzen en 

vergoedingen. Over veel afspraken is overeenstemming tussen het Planteam en de Alliantie. Maar 

het Planteam heeft moeite met de verhuismogelijkheden die de Alliantie biedt.  

 

Bewonersonderzoek 

Vorig jaar zomer hebben medewerkers van de Alliantie met bijna de helft van de bewoners  

gesproken over hun woonwensen. Het planteam en de bewonerscommissie willen graag een 

onafhankelijk onderzoek naar de woonwensen van alle bewoners die moeten verhuizen. Samen met 

de bewonerscommissie heeft het planteam bureau RIGO geselecteerd om dit onderzoek te doen. 

Binnenkort ontvangt u een bericht van RIGO met uitleg hoe u kunt meedoen aan het 

bewonersonderzoek.  

 

 

Samenvatting concept sociaal plan 

Graag wil de Alliantie uiterlijk in juni 2019 definitieve afspraken kunnen maken over een sociaal 

plan. Als dit namelijk lukt, dan kunnen we tegen het eind van 2019 starten met de herhuisvesting 

van bewoners die willen verhuizen naar een gerenoveerde woning in de Hemsterhuisflat.  

Bij deze brief ontvangt u een korte samenvatting van het sociaal plan. In deze samenvatting leest u 

ook waarover de Alliantie en het planteam nog geen overeenstemming hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frans de Roos, 

gebiedsontwikkelaar 


