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Voor huurders in de:  
Torenmolen / Bergmolen / Petmolen / Spinnekop / Tjasker / 

Walmolen 
 

Vragen over de plannen 
 

Wat gaat er met mijn flat en woning gebeuren? 

Uw flat is nog niet aan de beurt.  

 

 Woont u in de Torenmolen/Bergmolen/Petmolen/Spinnekop/Tjasker?  

Uw flat maakt deel uit van een VvE: een Vereniging van Eigenaren. In de VvE zitten de 

bewoners van een koopwoning in uw flat. Ook de Alliantie zit in de VvE. In de toekomst 

worden alle woningen in de Molenwijk aardgasvrij, net als in de rest van Amsterdam. Er 

gaat dus wel iets gebeuren. Wat en wanneer, daarover neemt de VvE een besluit. Zodra 

er meer duidelijkheid is, hoort u er natuurlijk meer over. 

  

 Woont u in de Walmolen? 

Uw flat is al aangepakt. In de toekomst worden alle woningen in de Molenwijk 

aardgasvrij, net als in de rest van Amsterdam. Er gaat dus wel iets gebeuren. Wat en 

wanneer, dat weten we nog niet. Zodra er meer duidelijkheid is, hoort u er natuurlijk 

meer over. 

 

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. 

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 
 

Kan ik meedenken over de plannen voor de andere flats? 

We werken de plannen voor de vijf opknapflats uit met de bewoners van deze flats. Zij 

hebben er direct mee te maken. Ook de bewonerscommissie Molenwijk is betrokken. De 

overige bewoners informeren we zo goed mogelijk over de plannen (zie volgende vraag). 

U kunt wel meedenken over de plannen voor de parkeergarages. Hier leest u meer. 

 

Hoe houdt de Alliantie bewoners op de hoogte? 

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. 

 

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
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


 

Pagina 2 van 2 

 

 


