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Voor bewoners van de:  

Watermolen / Rosmolen / Paltrok / Schipmolen / Handmolen 
 

Vragen over de plannen 
 

Wat gaat er met mijn woning gebeuren? 

De Alliantie is van plan om de flat en uw woning op te knappen. Wat er precies in uw 

woning gaat gebeuren, dat weten we nog niet. De plannen moeten nog uitgewerkt 

worden. We gaan er nu vanuit dat we de flats gaan opknappen, niet slopen. We willen de 

gebouwen en de woningen beter isoleren. Daarnaast moeten de woningen aardgasvrij 

worden. Dat betekent dat u straks niet meer op gas kookt. Ook wordt uw huis op een 

andere manier verwarmd. Hoe we dat kunnen doen, gaan we samen met bewoners en 

experts onderzoeken. 

 

Wanneer gaat de Alliantie mijn flat aanpakken? 

We verwachten dat we het eerste flatgebouw vanaf eind 2020/begin 2021 gaan 

opknappen. Welk gebouw dat is, dat weten we nu nog niet. Eind 2019 weten we dat 

waarschijnlijk wél. Natuurlijk houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de 

plannen.  

 

Moet ik verhuizen? 

We willen de woningen graag in bewoonde staat opknappen, zodat bewoners tijdens de 

werkzaamheden in hun woning kunnen blijven wonen. Of dat lukt, dat gaan we 

onderzoeken.  

 

Wat gebeurt er met de huur? 

Dat hangt af van de plannen. Zodra we weten wat er precies met uw woning gaat 

gebeuren, kunnen we daar meer over vertellen.  

 

Wanneer zijn alle flats opgeknapt? 

Ook dat hangt af van wat we precies gaan doen met de flats en de woningen.  

 

Hoe ziet mijn woning er na de opknapbeurt uit? En de flats? 

Dat weten we nu nog niet precies. Daarvoor moeten we de plannen eerst verder uitwerken. 

We schakelen daar verschillende deskundigen voor in, zoals een architect, de aannemer 

en andere bouwkundige adviseurs. Daarnaast vragen we advies aan bewoners in de 

projectcommissies en de bewonerscommissie Molenwijk. Ook de gemeente kijkt mee. 

 

Worden de keukens en badkamers vervangen? 

Tijdens het uitwerken van de plannen willen we onderzoeken wat we met de keukens en 

badkamers gaan doen. De ene bewoner heeft een (relatief) nieuwe keuken en badkamer; 

bij de ander zijn ze juist verouderd. We willen per woning bekijken wat er moet gebeuren: 

hoe oud zijn de keuken en badkamer? En in welke staat zijn ze? 

 

Wanneer is er meer duidelijkheid over de plannen? 

We verwachten dat we eind 2019 duidelijkheid hebben. Van eind april tot begin oktober 

2019 werken we de plannen samen met bewoners uit. Daarna neemt de directie van de 

Alliantie een besluit. Vervolgens vragen we per flatgebouw of ten minste 70% van de 

bewoners akkoord is met de vernieuwing van de flat.  

 

Gaat er ook iets met de parkeergarages gebeuren? 

Ja, we zijn van plan om de parkeergarages te vernieuwen. Ook daarvoor hebben we nog 

geen definitief plan. We gaan onderzoeken of we de garages gaan renoveren of slopen. 
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Ook willen we nagaan hoeveel parkeerplekken er eigenlijk nodig zijn. We werken de 

plannen voor de garages samen met bewoners uit. Hier vindt u meer informatie.  

 

Vragen over participatie 

 

Hoe betrekt de Alliantie bewoners bij de plannen? 

We werken de plannen verder uit met projectcommissies (zie onder) en de 

bewonerscommissie Molenwijk. We houden alle bewoners op de hoogte via 

(nieuws)brieven en als dat nodig is, organiseren we een informatiebijeenkomst. Ook 

informeren we u via onze website: www.de-alliantie.nl/molenwijk. Daarnaast is er ons 

spreekuur in het wijkkantoor: elke dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en elke donderdag van 

13.00 tot 16.00 uur. Ook de gemeente informeert bewoners. Kijk bijvoorbeeld hier. 

 

Kan ik meedenken over de plannen voor mijn flat? 

Ja, dat kan in de projectcommissie Woongebouwen. In deze projectcommissie zitten niet 

alleen bewoners. Er schuiven ook professionals aan, zoals de architect, de bouwers en 

medewerkers van het stadsdeel. De projectcommissie start eind april 2019. U kunt zich 

tot 16 april 2019 aanmelden bij Sietske Draaisma: sdraaisma@de-alliantie.nl.  

 

Vragen over de periode tot aan de vernieuwing 

 

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

De vernieuwing van de eerste woningen staat nu gepland voor eind 2020/begin 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. 

 

Doet de Alliantie nog iets aan onderhoud totdat de woningen vernieuwd 

worden? 

De Alliantie verricht uiteraard het noodzakelijk onderhoud. Ook kunt u 

reparatieverzoeken blijven doen. Wij kijken dan of en hoe we dit oppakken.  

 

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 Molenwijk 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. 

Staat uw vraag er niet bij? 
 

U kunt uw vraag mailen aan Sietske Draaisma: sdraaisma@de-alliantie.nl. Ook kunt u 

met vragen terecht op ons spreekuur (zie boven).  

 

 

 

 

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/3410/veelgestelde-vragen-over-de-plannen-garages.pdf
http://www.de-alliantie.nl/molenwijk
https://www.de-alliantie.nl/over-de-alliantie/projecten/amsterdam/molenwijk/meer-informatie/
mailto:sdraaisma@de-alliantie.nl
https://www.de-alliantie.nl/media/2885/folder-asbest-in-en-om-het-huis.pdf
mailto:sdraaisma@de-alliantie.nl

