
 

   

 

Samenvatting concept sociaal plan Jacob Geel Oost  
 
 

1. Sloop en nieuwbouw in 2 fasen 

De Alliantie gaat 314 woningen slopen en vervangen door circa 500 nieuwe woningen.  

Als eerste worden de volgende 146 woningen gesloopt (fase 1) 

• Hemsterhuisstraat 3 t/m 25  

• Jacob Geelstraat 3 t/m 27 

• Christiaan Snouck Hurgronjehof (alle huisnummers) 

De bewoners van deze woningen verhuizen vanaf eind 2019. In 2021 worden de 146 woningen 

gesloopt. De nieuwe woningen (ongeveer 250) zijn eind 2023 klaar. 

 

Daarna worden de overige 168 woningen gesloopt (fase 2) 

• Jacob Geelstraat 29 t/m 79 

• Hermanus van der Tuukhof (alle huisnummers) 

De bewoners van deze woningen verhuizen vanaf 2022. De sloop start eind 2023. De nieuwe 

woningen (ongeveer 250) zijn uiterlijk in 2026 klaar. 

 

Commentaar bewonerscommissie:  

De bewonerscommissie krijgt signalen dat bewoners zich niet gehoord voelen. Er is geen duidelijk 

beeld wat bewoners willen. Als dat duidelijk is, kan de bewonerscommissie de belangen van alle 

bewoners goed behartigen. Nu zijn de gevolgen voor nieuwbouw voor bewoners in fase 1 en fase 

2 heel verschillend, met name als het gaat over terugkeer in de nieuwbouw. 

 

2. Vergoedingen en stadsvernieuwingsurgentie 

• Bewoners met een regulier huurcontract en gezinsinkomen tot maximaal € 53.863 krijgen met 

een stadsvernieuwingsurgentie gedurende 18 maanden voorrang op veel andere 

woningzoekenden.  

• Inwonende kinderen vanaf 23 jaar krijgen met een semi-stadsvernieuwingsurgentie kans 

op een eigen woning. Voorwaarde is dat ze tenminste 5 jaar onafgebroken ingeschreven staan 

op het adres van hun ouders. 

• Bewoners met een regulier huurcontract komen in aanmerking voor een bijdrage in de 

verhuiskosten van € 6.000,= (prijspeil 2018). 

• Bewoners met een inkomen tot € 46.691,= komen in aanmerking voor huurgewenning. 

Daarbij krijgen zij in het 1e, 2e en 3e jaar in totaal maximaal € 2.340 korting op de nieuwe 

huur. Dit geldt alleen voor bewoners die geen huurtoeslag ontvangen en als de nieuwe huur 

meer dan €50 hoger is.  

 

3. Verhuismogelijkheden 

Bewoners uit fase 1 met een inkomen tot € 53.863 kunnen: 

• via WoningNet op zoek naar een andere sociale huurwoning; 

• verhuizen naar een bestaande woning in de Jacob Geelbuurt; 

• verhuizen naar een gerenoveerde woning in Hemsterhuisstraat 27 t/m 65; dat is de flat die nu 

gerenoveerd wordt; 

• verhuizen naar een nieuwbouwwoning van de Alliantie op een andere plek in Amsterdam. 



 

   

 

Maximaal 10 bewoners kunnen verhuizen en in 2023 terugkeren in een nieuwbouwwoning in Jacob 

Geel Oost.  

 

Commentaar bewonerscommissie: 

De Alliantie geeft aan dat maximaal 10 bewoners uit fase 1, door twee keer te verhuizen kunnen 

terugkeren in de nieuwbouw. De bewonerscommissie wil eerst weten wat de wensen van de 

bewoners zijn. 10 is dan misschien te veel of te weinig. 

 

Bewoners uit fase 2 met een inkomen tot € 53.863 (2019) kunnen: 

• via WoningNet op zoek naar een andere sociale huurwoning; 

• verhuizen naar een bestaande woning in de Jacob Geelbuurt; 

• verhuizen naar een nieuwbouwwoning in Jacob Geel Oost die de Alliantie bouwt in fase 1; 

• verhuizen naar een nieuwbouwwoning van de Alliantie op een andere plek in Amsterdam. 

 

4. Huurprijzen in de Jacob Geelbuurt 

De huurprijzen voor een nieuwbouw woning zijn lager dan gebruikelijk: 

• de netto huur van de kleinste woningen (50 m2) is € 600,=;  

• de maximale huur is € 720,=; 

Voor bewoners met recht op huurtoeslag bedraagt de huur maximaal: 

• € 607,=  voor kleine huishoudens 

• € 640,=  voor grotere gezinnen. 

De huurprijzen voor de gerenoveerde Hemsterhuisflat zijn nog iets lager: 

• de netto huur van de kleinste woningen (bruto 50 m2) is € 562,=;  

• de maximale huur is € 720,=. 

Voor bewoners met recht op huurtoeslag bedraagt de huur maximaal:  

• € 607,=  voor kleine huishoudens 

• € 640,=  voor grotere gezinnen. 

 

5. Koop en duurdere huurwoningen 

De Alliantie gaat ook koopwoningen en duurdere huurwoningen bouwen in Jacob geel Oost. Deze 

woningen worden als eerste aangeboden aan bewoners in Jacob Geel Oost. Dat kan interessant zijn 

voor bewoners met een hoger inkomen. 

 

De genoemde bedragen zijn van toepassing in 2019, tenzij anders vermeld 


