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Samenvatting 

Begin 2019 heeft RIGO in opdracht van de Bewonerscommissie Jacob Geel buurt Oost een 

woonwensenonderzoek uitgevoerd onder de bewoners van de Jacob Geelbuu rt Oost.  

De Alliantie is voornemens om alle 314 woningen in de Jacob Geelbuurt Oost te slopen en te 

vervangen door nieuwbouw. Voor de bewoners betekent dit dat ze moeten verhuizen. De 

bewonerscommissie wil de bewoners in het proces zo goed mogelijk kunnen 

vertegenwoordigen. Hiervoor is het van belang dat de bewonerscommissie een goed beeld 

heeft van de behoeften en wensen van de buurtbewoners.  

Het doel van dit rapport is dan ook het in beeld brengen van de behoeften en wensen van 

bewoners ten aanzien van de vernieuwingsplannen en de herhuisvesting. De resultaten van 

het onderzoek dienen de bewonerscommissie in staat te stellen de belangen van alle 

bewoners te behartigen en daarmee het herhuisvestingsproces voor bewoners zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. Het laatste punt is ook voor de Alliantie een belangrijk streven.  

In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek onder de bewoners van de Jacob 

Geelbuurt Oost gepresenteerd. Veelal worden de resultaten per woonblok beschreven en 

vergeleken met de totale groep respondenten. In onderstaande paragrafen worden de 

belangrijkste resultaten per woonblok benoemd. Voor meer informatie over de 

onderzoeksmethode, de respons en de resultaten verwijzen we naar de hoofdstukken van 

dit rapport. 

Christiaan Snouck Hurgronjehof 

Van de 61 huishoudens in de Christiaan Snouck Hurgronjehof hebben 47 huishoudens (77%) 

de vragenlijst ingevuld. Ongeveer één op de drie respondenten in de Christiaan Snouck 

Hurgronjehof vormt een éénpersoonshuishouden. De helft van de responde nten woont 10 

tot 25 jaar in de huidige woning.  

Op drie respondenten na, zijn alle respondenten (94%) voor de sloop- en 

nieuwbouwplannen. Van de respondenten geeft 38% (als eerste keuze) aan te willen 

verhuizen naar een nieuwbouwwoning elders in Amsterdam. Daarnaast geeft 30% (n = 14) 

aan graag terug te willen keren naar een nieuwbouwwoning in de Jacob Geelbuurt Oost. 

Voor een ruime meerderheid (64%) van de respondenten in de Christiaan Snouc k 

Hurgronjehof geldt dat zij het liefst zo snel mogelijk willen verhuizen.  

Ruim 80% van de respondenten is op zoek naar een nieuwbouwwoning en een nagenoeg 

even grote groep heeft een voorkeur voor een woning met een huurprijs tot 720 euro.  

Respondenten geven het vaakst aan op zoek te zijn naar een grotere woning, van drie á vier 

en soms vijf kamers, bij voorkeur gelegen op de begane grond, de eerste of tweede etage. 

Hemsterhuisstraat 3 t/m 25  

Van de 26 huishoudens woonachtig in de Hemsterhuisstraat 3 t/m 25 hebben 21 

huishoudens (81%) de vragenlijst ingevuld. De Hemsterhuisstraat 3 t/m 25 laat een 

gevarieerd beeld zien als het gaat om het typen huishoudens. De grootste groep 

respondenten behoort tot een tweepersoonshuishouden, gevolgd door de 

meerpersoonshuishoudens (huishoudens met drie of meer bewoners boven de 18 jaar). 

Ruim 70% van de respondenten woont 5 tot 25 jaar in de huidige woning.  
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Ruim 80% van de respondenten, woonachtig in de Hemsterhuisstraat 3 t/m 25, geeft aan 

voor sloop en nieuwbouw van de woningen in de Jacob Geelbuurt Oost te zijn. Van de 

respondenten geeft 42% (als eerste keuze) aan terug te willen keren naar een 

nieuwbouwwoning in de Jacob Geelbuurt Oost. Daarnaast geeft 28% aan graag te willen 

verhuizen naar een nieuwbouwwoning elders in Amsterdam. Voor de helft van de 

respondenten geldt dat zij het liefst zo snel mogelijk willen verhuizen. 

Zo’n 75% van de respondenten is op zoek naar een nieuwbouwwoning en een nagenoeg 

even grote groep heeft een voorkeur voor een woning met een huurprijs tot 720 euro. Eén 

op de drie respondenten uit de Hemsterhuisstraat geeft aan op zoek te zijn naar een woning 

met drie kamers, bij voorkeur gelegen op de begane grond, de eerste of tweede etage. 

Hermanus van der Tuukhof  

In de Hermanus van der Tuukhof hebben 53 (70%) van de 76 huishoudens de vragenlijst 

ingevuld. In de Hermanus van der Tuukhof wonen relatief veel éénpersoonshuishoudens. 

Zo’n 40% van de respondenten vormt een éénpersoonshuishouden. Daarnaast maakt 28% 

van de respondenten deel uit van een gezin (twee meerderjarige en één of meer 

minderjarige bewoners). Zo’n 80% van de respondenten uit de Hermanus van der Tuukhof 

woont tussen de 5 en de 25 jaar in de huidige woning.  

Van de 53 respondenten in de Hermanus van der Tuukhof geven 47 responden ten (89%) aan 

voor de sloop en nieuwbouw van de woningen te zijn.  Van de respondenten geeft 47% (als 

eerste keuze) aan terug te willen keren naar een nieuwbouwwoning in de Jacob Geelbuurt 

Oost. Daarnaast geeft 23% aan graag te willen verhuizen naar een nieuwbouwwoning elders 

in Amsterdam. Voor 47% van de respondenten geldt dat zij het liefst zo snel mogelijk willen 

verhuizen. 

Van de respondenten is 77% op zoek naar een nieuwbouwwoning. Daarnaast is 81% op zoek 

naar een woning met een huurprijs tot 720 euro.  De grootste groep respondenten (75%) 

geeft aan een voorkeur te hebben voor een woning met drie á vier kamers, bij voorkeur niet 

gelegen op de begane grond.  

Jacob Geelstraat 3 t/m 27  

In de Jacob Geelstraat 3 t/m 27 hebben 28 van de 37 huishoudens (76%) de vragenlijst 

ingevuld. De Jacob Geelstraat 3 t/m 27 laat een gevarieerd beeld zien als het gaat om typen 

huishoudens. De grootste groep respondenten behoren tot een éénpersoonshuishouden, 

gevolgd door (éénouder)gezinnen. Ruim 60% van de respondenten woont 10 tot 25 jaar in 

de huidige woning. Daarnaast woont 14% van de respondenten zelfs langer dan 25 jaar in de 

huidige woning.  

De ruime meerderheid van de respondenten in de Jacob Geelstraat 3 t/m 27 (86%) geeft aan 

voor de sloop en nieuwbouw van de woningen te zijn.  Van de respondenten geeft 29% (als 

eerste keuze) aan te willen verhuizen naar een nieuwbouwwoning elders in Amsterdam. 

Daarnaast geeft 25% aan graag terug te willen keren naar een nieuwbouwwoning in de 

Jacob Geelbuurt Oost. Voor een ruime meerderheid (64%) van de respondenten in de Jacob 

Geelstraat 3 t/m 27 geldt dat zij het liefst zo snel mogelijk willen verhuizen.  

Van de respondenten is 71% op zoek naar een nieuwbouwwoning en een nagenoeg even 

grote groep heeft een voorkeur voor een woning met een huurprijs tot 720 euro.  

Respondenten geven het vaakst aan op zoek te zijn naar een grotere woning, van drie, vier 

en vijf kamers, bij voorkeur gelegen op de begane grond, de eerste of tweede etage. 



Rapport Woonwensen in de Jacob Geelbuurt Oost  3 

Jacob Geelstraat 29 t/m 79  

Van de 83 huishoudens in de Jacob Geelstraat 29 t/m 79 hebben 59 huishoudens (71%) de 

vragenlijst ingevuld. In de Jacob Geelstraat 29 t/m 79 wonen relatief veel 

éénpersoonshuishoudens (36% van de respondenten). Daarnaast maakt 22% van de 

respondenten deel uit van een tweepersoonshuishouden. Zo’n 45% van de respondenten uit 

de Jacob Geelstraat 29 t/m 79 woont tussen de 5 en de 25 jaar in de h uidige woning. 

Daarnaast woont 17% van de respondenten zelfs langer dan 25 jaar in de huidige woning.  

In de Jacob Geelstraat 29 t/m 79 is 81% van de respondenten voor de sloop - en 

nieuwbouwplannen. De grootste groep (37%) geeft aan graag terug te willen keren naar een 

nieuwbouwwoning in de Jacob Geelbuurt Oost. Daarnaast geeft 24% van de respondenten 

aan te willen verhuizen naar een andere bestaande woning in de Jacob Geelbuurt Oost. 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft daarbij aan zo snel mogelijk te willen 

verhuizen. 

Ruim 70% van de respondenten is op zoek naar een nieuwbouwwoning en een nagenoeg 

even grote groep heeft een voorkeur voor een woning met een huurprijs tot 720 euro.  

Respondenten geven het vaakst aan op zoek te zijn naar een woning met drie á vier kamers, 

bij voorkeur gelegen op de begane grond, de eerste of tweede etage. 
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 Inleiding 

In opdracht van de Bewonerscommissie Jacob Geelbuurt Oost heeft RIGO in de eerste 

maanden van 2019 een bewonersonderzoek uitgevoerd. De behoeften en wensen van de 

huurders in de Jacob Geelbuurt Oost in Amsterdam Nieuw-West staan in dit onderzoek 

centraal. Aan de hand van een vragenlijst is aan alle huishoudens gevraagd een mening te 

geven over verschillende thema’s die betrekking hebben op de vernieuwingsplannen van 

de Alliantie. 

In dit rapport worden de resultaten van het bewonersonderzoek gepresenteerd. In 

onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op de aanleiding  en het doel van het 

onderzoek en de onderzoeksopzet. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer, waarin ui teen 

wordt gezet hoe het rapport is verder opgebouwd. 

 Aanleiding 

De Alliantie vernieuwt haar woningen. In de Jacob Geelbuurt Oost is de Alliantie 

voornemens alle 314 woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw (zie 

onderstaande figuur 1-1). Voor de buurtbewoners betekent dit dat ze moeten verhuizen. Er 

staat de komende jaren dus veel te gebeuren voor de bewoners van de Jacob Geelbuurt 

Oost.  

De Bewonerscommissie wil de bewoners in het proces zo goed mogelijk kunnen 

vertegenwoordigen. Hiervoor is het van belang dat de Bewonerscommissie een goed beeld 

heeft van de behoeften en wensen van alle bewoners. Dit woonwensenonderzoek, 

uitgevoerd onder alle huishoudens in de buurt, is een belangrijk onderdeel voor het in beeld 

brengen van de wensen en belangen van de bewoners in de Jacob Geelbuurt Oost . Het 

uitvoeren van een woonwensenonderzoek is conform de Amsterdamse Kaderafspraken bij 

vernieuwing en verbetering.  

Doel van dit rapport is dan ook het in beeld brengen van de behoeften en wensen van 

bewoners ten aanzien van de vernieuwingsplannen en de herhuisvesting. De resultaten van 

het onderzoek dienen de Bewonerscommissie in staat te stellen de belangen van alle 

bewoners te behartigen en daarmee het herhuisvestingsproces voor de bewoners zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. Dit laatste punt is ook voor de Alliantie een belangrijk streven.  

In dit woonwensenonderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:  

“Welke behoeften en wensen hebben de bewoners van de Jacob Gee lbuurt Oost ten aanzien 

van de herhuisvesting?” 

In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek veelal per woonblok gepresenteerd 

en onderling vergeleken.  
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f i gu u r  1 - 1  O ve r z i c h t  w o o n b l o k k e n  in  de  J ac o b  G e e lb u u r t  O o s t  

 

 Onderzoeksopzet 

In deze paragraaf worden twee belangrijke onderdelen van de onderzoeksopzet toegelicht: 

de inhoud van de vragenlijst en de methode van enquêteren.  

Methode van enquêteren  

De Jacob Geelbuurt Oost heeft een diverse bevolkingssamenstelling. Hiermee is rekening 

gehouden bij de uitvoering van het woonwensenonderzoek. Dit betekent dat alle 

huishoudens in de Jacob Geelbuurt Oost de mogelijkheid hebben gekregen de vragenlijst op 

papier of online in te vullen.  

De papieren vragenlijst, met een begeleidende brief en antwoordenvelop, is bij alle 

huurders bezorgd. In de begeleidende brief stond daarnaast een link naar de online 

vragenlijst en een unieke inlogcode voor het online invullen van de vragenlijst.  Daarnaast is 

er in het onderzoek rekening gehouden met een mogelijke taalbarrière bij een deel van de 

bewoners. Er zijn twee invulbijeenkomsten georganiseerd in de wijk; zowel ’s avonds als 

overdag. Hierbij waren twee medewerkers van RIGO aanwezig om begeleiding te bieden bij 

het invullen van de vragenlijst. Bij één van deze bijeenkomsten was tevens iemand van 

!WOON aanwezig die de Arabische taal machtig is. In de praktijk is van deze mogelijkheid 

door de huurders uit de buurt echter geen gebruik gemaakt.  

Na twee weken heeft RIGO een herinneringsbrief verspreid onder alle huishoudens in de 

buurt die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Daarnaast zijn bij alle huishoudens die de 
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vragenlijst niet hadden ingevuld, huisbezoeken afgelegd. Op meerdere dagen is bij deze 

huishoudens aangebeld met de vraag of zij alsnog mee wilden doen aan het onderzoek. Dit 

leverde veel positieve reacties op.  

Inhoud van de vragenlijst  

De vragenlijst die aan de bewoners is voorgelegd (zie bijlage B), is in goed overleg met de 

Alliantie en de Bewonerscommissie Jacob Geelbuurt Oost tot stand gekomen. Onderwerpen 

die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen, zijn: 

 Kenmerken huishouden  

 Mening over sloop en nieuwbouwplannen  

 Verhuiswensen en behoeften  

 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk twee worden de respons en de 

kenmerken van de respondenten beschreven. Hoofdstuk drie geeft weer of de respondenten 

voor of tegen sloop en nieuwbouw zijn. Ook beschrijft dit hoofdstuk de eventuele zorgen 

en/of kansen die respondenten noemen in relatie tot een eventuele verhuizing naar een 

nieuwe woning en worden de wensen beschreven die respondenten hebben met betrekking 

tot de nieuwbouwplannen. Hoofdstuk vier gaat vervolgens dieper in op de verhuis - en 

woonwensen van de respondenten.  
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 De respondenten 

Ruim zeventig procent van de huishoudens woonachtig in de Jacob Geelbuurt Oost heeft 

meegewerkt aan het onderzoek. In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de 

respondenten uiteengezet. Achtereenvolgens komt de respons, de 

huishoudenssamenstelling de woonduur, het bezit van gemotoriseerde voertuigen en het 

al dan niet ontvangen van huurtoeslag aan bod.  

 Respons 

Om op het niveau van het woonblok betrouwbare uitspraken te kunnen doen, is voldoende 

respons van groot belang. We hebben gestreefd naar een minimale respons van 70% per 

woonblok. Voor het onderzoek zijn 283 huishoudens benaderd (huishoudens met een 

tijdelijk contract zijn niet meegenomen in het onderzoek), verspreid over vijf woonblokken. 

In tabel 2-1 staat beschreven hoeveel huishoudens per woonblok woonachtig zijn en 

hoeveel van hen de vragenlijst hebben ingevuld. Per woonblok is het minimaal te behalen 

percentage respons (ruim) behaald. In totaal hebben 208 van de 283 huishoudens de 

vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een totale respons van 73%. De respons is voldoende 

om betrouwbare uitspraken per woonblok te kunnen doen.  

Veruit de meeste vragenlijsten zijn schriftelijk ingevuld, namelijk 140 van de in totaal 208 

ingevulde vragenlijsten. De overige 68 respondenten hebben gebruik gemaakt van de online 

vragenlijst. 

t ab e l  2 - 1  B e h aa l de  r e sp o n s  pe r  w o o n b lo k  

 

 Kenmerken respondenten 

Huishoudenssamenstelling  

De Jacob Geelbuurt Oost is, wat betreft de huishoudenssamenstelling, een diverse buurt. In 

figuur 2-1 wordt de huishoudenssamenstelling van de respondenten weergegeven per 

woonblok. De grootste groep respondenten (ruim 30%) woont alleen, gevolgd door gezinnen  

(ongeveer 20%). 

De huishoudsamenstelling per woonblok laat een aantal onderlinge verschillen zien. Zo 

wonen er in het woonblok Hemsterhuisstraat 3 t/m 25 relatief weinig 

eenpersoonshuishoudens (20%) en relatief veel tweepersoonshuishoudens (33%) in 

vergelijking met de andere woonblokken. In de Hermanus van der Tuukhof wonen juist 

relatief veel eenpersoonshuishoudens (40%). Christiaan Snouck Hurgronjehof laat een 

vergelijkbare spreiding zien in vergelijking met het buurtgemiddelde.  

aantal 

huishoudens

n n %

Christiaan Snouck Hurgonjehof 61 47 77%

Hemsterhuisstraat 3 t/m 25 26 21 81%

Hermanus van der Tuukhof 76 53 70%

Jacob Geelstraat 3 t/m 27 37 28 76%

Jacob Geelstraat 29 t/m 79 83 59 71%

Totaal 283 208 73%

respons
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f i gu u r  2 - 1  H u is h o u d e n ss am e n s t e l l in g  va n  de  r e sp o n de n t e n  in  t o t aa l  e n  pe r  w o o n b lo k  

 

Woonduur 

In figuur 2-2 is de woonduur van de respondenten weergegeven. De ruime meerderheid 

(64%) van de respondenten woont langer dan tien jaar in de huidige woning. Maar liefst 

13% van de respondenten geeft aan langer dan 25 jaar in de buurt te wonen. Van het totale 

aantal respondenten wonen zeven huishoudens (3%) nog maar kort in hun huidige woning, 

namelijk minder dan twee jaar.  

Vooral voor de respondenten in het woonblok aan de Jacob Geelstraat 3 t/m 27 geldt dat de 

gemiddelde woonduur lang is; bijna 80% van de respondenten woont langer dan tien jaar in 

het woonblok. In de overige woonblokken komt de woonduur van de respondenten 

ongeveer overeen met het buurtgemiddelde.  

f i gu u r  2 - 2  W o o n d u u r  va n  de  r e sp o n de n t e n  i n  t o t a a l  e n  p e r  w o o n b l o k  
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Gemotoriseerde voertuigen 

Het meest voorkomende gemotoriseerde voertuig in de Jacob Geelbuurt Oost is de auto  (zie 

figuur 2-3). Ongeveer 50% de respondenten (n=95) is in het bezit van één auto en een klein 

percentage (6%) van de respondenten heeft aangegeven in het bezit te zijn van twee of 

meer auto’s.  

Andere gemotoriseerde voertuigen komen aanzienlijk minder vaak voor in de buurt. Zo’n 8% 

van de respondenten bezit een brommer of scooter. Daarnaast hebben slechts twee  

respondenten aangegeven te beschikken over een scootmobiel  en 5 respondenten hebben 

een motor. In totaal hebben 86 respondenten (41%) aangegeven niet over een 

gemotoriseerd voertuig te beschikken. 

Voor de resultaten “Bezit gemotoriseerde voertuigen per woonblok” verwijzen we naar 

bijlage A van dit rapport. Met name in de Jacob Geelstraat 2 t/m 27 beschikken veel 

respondenten over een auto, namelijk 65%. Over het algemeen kan worden gezegd dat de 

spreiding in de verschillende woonblokken overeenkomt met het buurtgemiddelde.  

f i gu u r  2 - 3  B e z i t  ge m o t o r i se e r de  v o e r t u i ge n  in  t o t aa l  

 

Wel of geen huurtoeslag  

In de Jacob Geelbuurt Oost ontvangt 54% van de respondenten huurtoeslag. In figuur 2-4 is 

te zien dat in het woonblok Jacob Geelstraat 3 t/m 27 het percentage 

huurtoeslagontvangers het hoogst is (64%). Op de Hemsterhuisstraat ontvangen relatief 

weinig mensen huurtoeslag; hier is het laagste aandeel van ongeveer 43% te vinden. In de 

rest van de woonblokken ligt het percentage huurtoeslagontvangers rond het 

buurtgemiddelde.  



Rapport Woonwensen in de Jacob Geelbuurt Oost  10 

f i gu u r  2 - 4  H u u r t o e s la go n t va n ge r s  in  t o t a a l  e n  pe r  w o o n bl o k   
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 Sloop en nieuwbouw 

Sloop en nieuwbouw hebben een grote impact op mensen die in de desbetreffende buurt 

wonen. Een belangrijke vraag in dit woonwensenonderzoek is dan ook of buurtbewoners 

voor of tegen de sloop en nieuwbouw in de Jacob Geelbuurt Oost zijn. Dit hoofdstuk laat 

per woonblok zien hoeveel mensen er voor of tegen de plannen zijn. Daarnaast worden 

een aantal kenmerken van de voor- en tegenstemmers gepresenteerd.  

Naast de “voor of tegen” vraag mochten bewoners aangeven welke zorgen zij hebben ten 

aanzien van de plannen, welke kansen zij zien en welke wensen zij hebben met betrekking 

tot de nieuwbouwplannen.  

 Voor of tegen sloop 

Van alle respondenten in de Jacob Geelbuurt Oost (208 respondenten) geeft de ruime 

meerderheid (87%) aan voor sloop en nieuwbouw te zijn (zie figuur 3-1). Daartegenover is 

12% van de respondenten tegen de sloop en nieuwbouw van de Jacob Geelbuurt Oost. Drie 

respondenten (1%) hebben geen antwoord gegeven op deze vraag . 

Resultaten per woonblok 

In figuur 3-1 is per woonblok het draagvlak voor de sloop- en nieuwbouwplannen 

weergegeven. De verdeling van de stemmen laat geen grote onderlinge verschillen zien per 

woonblok. In ieder woonblok is het overgrote merendeel voor sloop. In de Christiaan 

Snouck Hurgronjehof geeft zelfs 94% van de respondenten aan voor sloop en nieuwbouw te 

zijn.  

Het hoogste percentage tegenstemmers woont in de Hemsterhuisstraat, waar circa één op 

de vijf respondenten (19%) tegen sloop is. 
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f i gu u r  3 - 1  V o o r -  e n  t e ge n s t e m m e r s  pe r  w o o n bl o k  

 

 

Toelichting voor- en tegenstemmers 

Aan de respondenten is gevraagd toe te lichten waarom ze voor of tegen sloop van de 

woningen in de Jacob Geelbuurt Oost zijn. In figuur 3-2 staan de belangrijkste motivaties 

van respondenten genoemd. Het valt op dat de meeste huurders die vóór sloop zijn met 
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name de kwaliteit van de woning slecht beoordelen. Buurtbewoners van de Jacob Geelbuurt 

Oost noemen daarbij dat de woningen oud en slecht geïsoleerd zijn, met vochtige ruimtes 

en schimmel als gevolg. Daarnaast wordt ook de indeling van de woning genoemd als 

negatief punt, met veel kleinere kamers. Naast de kwaliteit van de woning benoemen de 

buurtbewoners die vóór sloop zijn ook de kwaliteit van de buurt als een negatief punt: de 

buurt is te homogeen, verouderd en vervuild. De afwezigheid van een lift in de woonblokken 

wordt ook veel genoemd.  

De buurtbewoners die tegen de sloop van de Jacob Geelbuurt Oost zijn, geven aan tevreden 

te zijn met hun huidige woning. Daarnaast spelen financiële zorgen (verhoging van de 

huurprijs) en onzekerheid over in wat voor een woning en buurt men komt te wonen, een 

grote rol. 

f i gu u r  3 - 2  T o p  dr ie  t o e l i c h t i n g  v o o r -  e n  t e ge n s t e m m e r s  

 Voor sloop en nieuwbouw  Tegen sloop en nieuwbouw  

1 Kwaliteit woning: oud, vocht, 

schimmel, isolatie, indeling.  

Tevreden met huidige woning.  

2 Kwaliteit buurt: te homogeen, 

verouderd, vervuild.  

Zorgen om financiële gevolgen: 

verhoging huurprijs.  

3 Afwezigheid lift in de huidige 

gebouwen. 

Onzekerheid wat men ervoor 

terug krijgt. 

 

 Kenmerken voor en tegenstemmers  

Figuur 3-3 laat de woonduur van zowel voor- als tegenstemmers zien. Over het algemeen 

kan worden gezegd dat, hoe langer men in de Jacob Geelbuurt Oost woont, hoe groter de 

kans is dat men tegen de sloopplannen is. Van de respondenten die tegen hebben gestemd, 

woont maar liefst 40% langer dan 25 jaar in hun huidige woning. Bij de voorstemmers woont 

ongeveer 10% langer dan 25 jaar in de Jacob Geelbuurt Oost.  Van alle respondenten die 

korter dan twee jaar in de buurt wonen, is iedereen vóór sloop.  

f i gu u r  3 - 3  V o o r -  e n  t e ge n s t e m m e r s  n aar  w o o n du u r  
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Het grootste deel van de respondenten die voor sloop en nieuwbouw stemmen  (34%) woont 

alleen, gevolgd door gezinnen (ruim 20%). De groep tegenstemmers bestaat voor 76% uit 

een- en tweepersoonshuishoudens. Slechts één gezin en twee eenoudergezinnen hebben 

aangegeven tegen sloop te zijn.  

f i gu u r  3 - 4  V o o r -  e n  t e ge n s t e m m e r s  n aar  h u i sh o u de n s sam e n s t e l l in g  

 

 Zorgen en kansen 

Bewoners mochten in de vragenlijst zowel hun grootste zorgen als eventuele kansen die zij 

zien rondom een verhuizing (naar een nieuwe woning in de Jacob Geelbuurt Oost of naar 

een woning elders in Amsterdam) aangeven. Zij mochten per vraag maximaal drie 

antwoorden kiezen. 

Zorgen 

In tabel 3-1 is weergegeven welke zorgen respondenten hebben rondom een toekomstige 

verhuizing. Ruim een kwart (28%) van de respondenten maakt zich in de eerste plaats 

zorgen over dat zij niet genoeg keuzevrijheid hebben in het kiezen van een nieuwe woning. 

Dit antwoord is ook als tweede of derde antwoord relatief vaak gekozen. Financiële zorgen 

worden ook vaak genoemd, al komt deze zorg vaak op de tweede plaats. Eén op de acht 

respondenten maakt zich in de eerste plaats zorgen dat de nieuwe woning kleiner wordt dan 

hun huidige woning.  

Niet iedere respondent maakt zich zorgen over de toekomstige verhuizing. Zo geeft 10% van 

de respondenten aan zich geen zorgen te maken.  



Rapport Woonwensen in de Jacob Geelbuurt Oost  15 

t ab e l  3 - 1  A n t w o o r de n  o p  de  vr aa g  “ W a t  z i j n  u w  gr o o t st e  z o r ge n  r o n d o m  de  ve r h u iz in g? ”  

 

Als toelichting op de genoemde zorgen geven relatief veel mensen aan dat zij bang zijn niet 

een passende woning te zullen vinden. Vaak gaat het daarbij om een huis met voldoende, 

ruime kamers. Ook wordt meerdere malen een toegankelijke woning genoemd, waar men 

met gezondheidsbeperkingen goed kan wonen.  

Een respondent schrijft bijvoorbeeld:  

“Mijn zorgen zijn: weer een kleine woning, geen nieuwbouwwoning, te hoge huur, op een 

hogere etage wonen zonder lift.” 

Een andere zorg die meerdere keren genoemd wordt, is de angst om niet terug te kunnen 

keren in de buurt.  

Kansen 

Tabel 3-2 geeft weer welke kansen respondenten zien bij een toekomstige verhuizing. Van 

alle respondenten in de Jacob Geelbuurt Oost geeft de grootste groep (30%) aan dat zij het 

krijgen van een nieuwbouwwoning als eerste kans zien bij de toekomstige verhuizing. Het 

krijgen van een levensloopbestendige woning waarin ze gemakkelijk oud kunnen worden 

(bereikbaar met lift), wordt daarna het meest genoemd. Als derde wordt het vaakst 

aangegeven dat men een energiezuinigere woning krijgt. 

In totaal geeft 4% van de respondenten aan dat zij geen kansen zien bij een eventuele 

verhuizing. 

Zorgen antw 1 antw 2 antw 3 totaal

Ik heb geen zorgen over een eventuele verhuizing 10% 10% 10% 10%

Beperkte zeggenschap in de nieuwbouwplannen 1% 0% 0% 0%

Beperkte keuzevrijheid nieuwe woning 28% 14% 10% 18%

Mijn gezondheid 8% 5% 1% 5%

Het ervaren van stress / onzekerheid 7% 7% 7% 7%

Eventueel overlast van de sloop en nieuwbouw 2% 3% 1% 2%

De duur van de nieuwbouw 4% 6% 6% 5%

Financiële zorgen (vergoeding, huurprijs, verlies zelf 

aangebrachte voorzieningen)
10% 15% 9% 11%

Ik heb recentelijk mijn woning opgeknapt / 

heringericht
2% 2% 2% 2%

Ik ben bang dat de nieuwe woning kleiner wordt 12% 10% 8% 10%

Ik ben bang dat ik straks geen tuin meer heb 0% 2% 2% 1%

Zorgen op sociaal gebied (wie worden mijn buren, 

blijft mijn familie in de buurt?)
3% 5% 11% 6%

Ik weet niet hoe ik mijn verhuizing moet regelen, ik 

heb geen hulp bij verhuizen
5% 4% 2% 4%

Ik wil niet twee keer in korte tijd verhuizen 1% 7% 6% 5%

Anders 4% 2% 3% 3%

Geen antwoord 2% 8% 20% 10%

Totaal
100%       

(n = 208)

100%            

(n = 208)

100%    

(n = 208)

100%         

(n = 624)



Rapport Woonwensen in de Jacob Geelbuurt Oost  16 

t ab e l  3 - 2  A n t w o o r de n  o p  de  vr aa g  “ W e l k e  k a n se n  z ie t  u  b i j  de  ve r h u iz in g? ”  

 

Slechts een paar respondenten hebben de kansen zie zij zien toegelicht. Dit betreft meestal 

de kans op het kunnen huren van een grotere nieuwbouwwoning met tuin of bereikbaar 

met lift. 

 Wensen nieuwbouwplannen 

In de vragenlijst zijn vier vragen gesteld over de wensen van respondenten met betrekking 

tot de nieuwbouwplannen.  

Menging 

In de Jacob Geelbuurt Oost zal een deel van de nieuwbouwwoningen verhuurd worden in 

het middensegment (huurprijs van 720 tot 1.000 euro). Onderstaande figuur 3-5 laat zien 

hoe respondenten tegenover de menging van sociale huurwoningen (huurprijs tot 720 euro) 

en middensegment huurwoningen staan.  

Ruim 30% van de respondenten wil de verschillende typen huurwoningen mengen op het 

schaalniveau van de Jacob Geelbuurt Oost. Zo’n 20% van de respondenten wil op een lager 

schaalniveau mengen, op galerij- of gebouwniveau. Een ruime 10% van de respondenten is 

geen voorstander van menging. De grootste groep respondenten geeft aan geen mening te 

hebben. 

Kansen antw 1 antw 2 antw 3 totaal

Ik zie geen kansen bij een eventuele verhuizing 4% 4% 4% 4%

Ik krijg een nieuwbouwwoning 30% 16% 10% 19%

Ik krijg een energiezuinige woning 9% 12% 12% 11%

Ik krijg een gasloze woning 1% 3% 1% 2%

Ik krijg een woning, bereikbaar met lift, waar ik kan 

blijven wonen als ik ouder (of slechter ter been) word
18% 20% 7% 15%

Ik krijg een minder gehorige woning 6% 11% 6% 8%

Ik kan met voorrang naar een andere woning elders in 

(de regio) Amsterdam verhuizen
12% 8% 7% 9%

De Jacob Geelbuurt wordt een mooiere buurt 9% 9% 12% 10%

Anders 4% 3% 2% 3%

Ik krijg een grotere woning 5% 3% 6% 5%

Geen antwoord 2% 10% 32% 15%

Totaal
100%       

(n = 208)

100%            

(n = 208)

100%    

(n = 208)

100%         

(n = 624)
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f i gu u r  3 - 5  A n t w o o r de n  o p  de  vr a ag  “ W il t  u  da t  b i j  de  n ie u w b o u w  de  s o c i a le  h u u r w o n in ge n  e n  

m id de n se gm e n t  h u u r w o n in g e n  ge m e n gd  w o r de n ? ”  

 

Meer of minder woningen  

Op de vraag “Wat vindt u belangrijker bij de nieuwbouwplannen in uw buurt?” geeft ruim 

50% van de respondenten aan het belangrijk te vinden dat er grotere woningen terug 

gebouwd worden, ook als dat betekent dat er minder woningen gebouwd kunnen worden 

(zie figuur 3-6). Ruim 10% van de respondenten ziet juist liever meer woningen gebouwd 

worden, die dan kleiner zijn. Ruim één derde van de respondenten heeft hierover geen 

mening of heeft geen antwoord gegeven.  

f i gu u r  3 - 6  A n t w o o r de n  o p  de  vr a ag  “ W a t  v in dt  u  be la n gr i j k e r  b i j  de  n ie u w b o u w p la n n e n  in  u w  

bu u r t ? ”  

 

Verdeling type woningen  

Onderstaande figuur 3-7 laat zien hoe respondenten 500 nieuwbouwwoningen zouden 

verdelen over drie verschillende woningtypen; koopwoningen, middensegment 

huurwoningen en sociale huurwoningen. Relatief veel respondenten leggen het zwaartepunt 

bij de sociale huurwoningen. De meeste respondenten vinden dat minstens tweehonderd 
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van de vijfhonderd woningen een sociale huurwoning zou moeten zijn. De grootste groep 

(25%) van de respondenten vindt dat 300 tot 400 woningen een sociale huurwoning zou 

moeten zijn.  

De groep respondenten die vindt dat er meer dan 200 middensegment woningen of 

koopwoningen zouden moeten worden gebouwd, is relatief klein. Bijna 40% van de 

respondenten heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.  

f i gu u r  3 - 7  V e r d e l in g  v an  5 0 0  w o n i n ge n  n a ar  t y pe :  “ W a t  v i n d t  u  e e n  go e de  ve r de l in g ?   

 

 

Extra aandacht in het plan  

Bij de vraag “Waar moet de Alliantie volgens u extra aandacht aan besteden bij de 

nieuwbouwplannen?” mochten bewoners meerdere antwoorden kiezen. In totaal hebben de 

208 respondenten gezamenlijk 388 antwoorden aangevinkt (zie figuur 3-8). De hoeveelheid 

groen in de buurt wordt relatief vaak belangrijk gevonden. Dit antwoord is door 112 

respondenten gegeven. Ook willen relatief veel respondenten dat de Alliantie aandacht 

besteedt aan het aantal woningen voor gezinnen (91 respondenten). 
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f i gu u r  3 - 8  A n t w o o r d  o p  de  v r aag  “ W a ar  m o e t  d e  A l l i an t i e  v o l ge n s  u  e x t r a  a an dac h t  aa n  

be s t e de n  bi j  de  n i e u w bo u w p la n n e n ? “  ( n  =  3 8 8 )  

 

In totaal hebben 28 respondenten de categorie “Anders, namelijk;” gekozen. Als toelichting 

hierop, is het vaakst (zes respondenten) aangegeven dat de Alliantie extra aandacht moet 

besteden aan ruime woningen met een prettige indeling. Meerdere respondenten noemen 

daarbij bijvoorbeeld geen open keuken te willen.  

Zowel “voldoende menging van bevolkingsgroepen naar inkomen en etniciteit ” als 

“voldoende kansen om terug te kunnen keren in de nieuwbouwwoningen ” worden door vijf 

respondenten genoemd.  
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 Verhuis- en woonwensen 

De Alliantie is voornemens alle 314 woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. 

Voor de bewoners betekent dit dat ze moeten verhuizen. Een deel van de bewoners kan 

terugkeren in de nieuwbouwwoningen in de buurt. Voor een ander deel van de bewoners 

is dit wellicht niet mogelijk. Voor zowel de Bewonerscommissie als de Alliantie is het dan 

ook belangrijk om te weten wat de verhuiswensen van de bewoners zijn.  

 Verhuiswensen 

Aan de bewoners van de Jacob Geelbuurt Oost is gevraagd wat hun verhuiswensen zijn. 

Aspecten die aan bod zijn gekomen, zijn: waar wilt u heen verhuizen? En naar wat voor 

woning wilt u verhuizen? In onderstaande paragrafen worden de resultaten behorende bij 

deze vragen gepresenteerd.  

Waar naartoe? 

De respondenten is gevraagd waar ze het liefst naartoe willen verhuizen. Daarbij mochten ze 

drie antwoorden kiezen, geprioriteerd van één tot drie. In figuur 4-1 staat de eerste keuze 

van de respondenten weergegeven, voor de buurt als geheel en per woonblok.  

De meerderheid van de respondenten (54%) geeft aan het liefst in de Jacob Geelbuurt te 

willen blijven wonen. Circa 37% van de respondenten heeft een voorkeur voor een 

nieuwbouwwoning in de eigen buurt, daarnaast heeft 15% aangegeven voorkeur te hebben 

voor een bestaande woning in de Jacob Geelbuurt en een kleine 2% (4 respondenten) geven 

aan graag naar een gerenoveerde woning in de Hemsterhuisstraat te verhuizen.  Ongeveer 

25% van de respondenten geeft aan naar een nieuwbouwwoning elders in Amsterdam te 

willen verhuizen. Slechts drie respondenten willen naar een woning buiten Amsterdam 

verhuizen. 

f i gu u r  4 - 1  E e r s t e  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  i n  t o t a a l  e n  pe r  w o o n b l o k  

 



Rapport Woonwensen in de Jacob Geelbuurt Oost  21 

De verdeling op straatniveau laat wel wat verschillen zien. Zowel in de Christiaan Snouck 

Hurgronjehof als in de Jacob Geelstraat 3 t/m 27 geeft de meerderheid van de respondenten 

aan te willen verhuizen naar een nieuwbouwwoning elders in Amsterdam.   

Met name in de Hermanus van der Tuukhof en Jacob Geelstraat 29 t/m 79 willen relatief 

veel respondenten (42%) verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de Jacob Geelbuurt Oost.  

Als toelichting bij de categorie “Anders, namelijk;” geven respondenten vaak een buurt in 

Amsterdam. Zowel Slotervaart als Osdorp worden meerdere malen genoemd.  

In bijlage A van dit rapport zijn figuren met daarin per woonblok de verdeling over de drie 

keuzes weergegeven.  

Op welke termijn verhuizen  

Aan de respondenten is tevens gevraagd op welke termijn zij wensen te verhuizen. Voor alle 

woonblokken geldt, dat de grootste groep respondenten aangeeft zo snel mogelijk te willen 

verhuizen. Deze groep is relatief het grootst in de Christiaan Snouck Hurgronjehof en in de 

Jacob Geelstraat 3 t/m 27. In beide woonblokken wil meer dan 60% van de respondenten zo 

snel mogelijk verhuizen. Dit zijn ook allebei woonblokken die vooralsnog als eerste gesloopt 

gaan worden, samen met Hemsterhuisstraat 3 t/m 25.  

f i gu u r  4 - 2  T e r m i j n  w aar o p  m e n  w i l  v e r h u iz e n  in  t o t a a l  e n  p e r  w o o n bl o k  

 

Als toelichting op de categorie “Anders” wordt het vaakst geantwoord: “Zodra de 

nieuwbouw af is.” 

 Wensen nieuwe woning 

Naast de verhuisplannen van respondenten zijn in de vragenlijst de wensen met betrekking 

tot de nieuwe woning aan bod gekomen. 

Nieuwbouw of bestaande bouw  

Voor alle woonblokken geldt, dat het overgrote deel van de respondenten (circa 76% in 

totaal) op zoek is naar een nieuwbouwwoning. Deze groep is relatief het grootst in  de 

Christiaan Snouck Hurgronjehof en het kleinst in beide woonblokken aan de Jacob 

Geelstraat. 



Rapport Woonwensen in de Jacob Geelbuurt Oost  22 

f i gu u r  4 - 3  V o o r k e u r  vo o r  n ie u w b o u w -  o f  be st aa n de  w o n i n g  i n  t o t aa l  e n  pe r  w o o n b l o k  

 

Gewenste huurprijs of koop  

Een overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan op zoek te zijn naar een sociale 

huurwoning (huurprijs onder de 720 euro). Dit geldt voor meer dan 80% van de 

respondenten. Er is weinig verschil zichtbaar tussen de verschillende woonblokken.  

f i gu u r  4 - 4  V o o r k e u r  vo o r  t y p e  w o n i n g  ( s o c i a le  h u u r ,  m id de n se gm e n t  o f  k o o p)  i n  t o t a a l  e n  pe r  

w o o n b lo k  

 

Aantal kamers 

De grootste groep respondenten geeft aan op zoek te zijn naar een woning met drie of vier 

kamers. De bewoners van het woonblok Jacob Geelstraat 3 t/m 27 geven relatief vaak aan 

op zoek te zijn naar een grote woning met vijf kamers. In het woonblok Hemsterhuisstraat 3 

t/m 25 is geen enkele respondent op zoek naar een woning met één of twee kamers. 
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f i gu u r  4 - 5  G e w e n s t e  aa n t a l  k am e r s  i n  t o t a a l  e n  pe r  w o o n b lo k  

 

In tabel 4-1 is af te lezen waar de respondenten graag naartoe willen verhuizen en wat het 

gewenste aantal kamers daarbij is. Van de mensen die graag naar een nieuwbouwwoning in 

de Jacob Geelbuurt Oost willen verhuizen zijn 45 respondenten op zoek naar een vier - of 

vijfkamerwoning. Ook de huishoudens die hebben aangegeven graag naar een gerenoveerde 

woning in de Hemsterhuisstraat te willen verhuizen zijn op zoek naar relatief grote 

woningen. 

t ab e l  4 - 1  E e r s t e  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  a f ge z e t  t e g e n  h e t  a an t a l  ge w e n s t e  k am e r s  

 

Niet elk huishouden heeft recht op een vier- of vijfkamerwoning in de sociale huursector. 

Gezinsgrootte speelt hierbij een belangrijke rol. In tabel 4-2 is te zien hoe de 

huishoudenssamenstelling eruit ziet van mensen die op zoek zijn naar een woning met een 

bepaald aantal kamers. Opvallend is dat van de respondenten die op zoek zijn naar een 

woning met drie kamers er veertig respondenten een eenpersoonshuishouden hebben. 

Daarnaast zijn er tien eenpersoonshuishoudens op zoek zijn naar een vierkamerwoning.  

Voor de respondenten die een voorkeur hebben aangegeven voor een vi jfkamerwoning 

geldt dat zij relatief vaak onderdeel uit maken van een groot gezin . Respondenten die op 

zoek zijn naar een vierkamerwoning maken echter ook geregeld onderdeel uit van een 

kleiner huishouden. Van de respondenten die graag een vijfkamerwon ing willen huren 

hebben acht huishoudens vier of meer minderjarige gezinsleden (kinderen).  
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t ab e l  4 - 2  G e w e n s t e  aa n t a l  k am e r s  n a ar  sam e n s t e l l in g  h u i sh o u de n  

 

 

Gewenste verdieping 

De meerderheid van de respondenten is op zoek naar een benedenwoning of naar een 

woning op de eerste of tweede etage. Relatief veel respondenten uit de woonblokken van 

de Hermanus van der Tuukhof zijn op zoek naar een woning op de derde etage of hoger. 

f i gu u r  4 - 6  G e w e n s t e  ve r d ie p in g  in  t o t aa l  e n  pe r  w o o n b lo k  

 

Wel of geen lift  

Bijna de helft van de respondenten heeft de vraag omtrent het al dan niet aanwezig zijn van 

een lift, niet beantwoord. Deels gaat het hier om respondenten die eerder hebben 

aangegeven op zoek te zijn naar een benedenwoning. Voor de rest van de respondenten 

geldt dat er een grote voorkeur ligt bij een woning met lift. Slechts enkele respondenten per 

woonblok geven aan op zoek te zijn naar een woning zonder lift.  
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f i gu u r  4 - 7  W e l  o f  ge e n  l i f t  g e w e n s t  in  t o t aa l  e n  pe r  w o o n b lo k  

 

Buitenruimte 

Over het algemeen geldt, dat meer respondenten op zoek zijn naar een woning met een 

balkon dan naar een woning met een tuin. In de Jacob Geelstraat 29 t/m 79 zijn deze 

groepen nagenoeg even groot.  

f i gu u r  4 - 8  G e w e n s t e  bu i t e n r u im t e  in  t o t aa l  e n  pe r  w o o n bl o k  
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Bijlage A Extra figuren op woonblokniveau 

F ig u u r  A  be h o r e n de  b i j  p ar a gr aa f  2 . 2 :  B e z i t  g e m o t o r i se e r de  v o e r t u i ge n  pe r  w o o n b lo k  
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F ig u r e n  B 1  t / m  B 6  be h o r e n d e  b i j  p ar agr aa f  4 . 1 :  E e r s t e ,  t w e e de  e n  de r de  k e u z e  o m  n a ar  t o e  t e  

ve r h u iz e n  pe r  w o o n b lo k  

 

F ig u u r  B 1 :  E e r s t e ,  t w e e de  e n  de r de  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  
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F ig u u r  B 2 :  E e r s t e ,  t w e e de  e n  de r de  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  

 

F ig u u r  B 3 :  E e r s t e ,  t w e e de  e n  de r de  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  

 



Rapport Woonwensen in de Jacob Geelbuurt Oost  29 

F ig u u r  B 4 :  E e r s t e ,  t w e e de  e n  de r de  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  

 

F ig u u r  B 5 :  E e r s t e ,  t w e e de  e n  de r de  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  
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F ig u u r  B 6 :  E e r s t e ,  t w e e de  e n  de r de  k e u z e  o m  n aar  t o e  t e  ve r h u iz e n  
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Bijlage B  Vragenlijst 
 



   

Vragenlijst bewonersonderzoek Jacob Geelbuurt Oost  

V r a g e n l i j s t  J a c o b  G e e l b u u r t  O o s t  

Fijn dat u mee wilt werken aan het onderzoek van de bewonerscommissie van de 

Jacob Geelbuurt Oost. Door het invullen van deze vragenlijst kunt u uw mening 

laten horen. Graag horen we hoe u over de sloop- en nieuwbouwplannen van de 

Alliantie denkt. Ook willen we graag weten wat uw verhuiswensen en behoeften 

zijn.  

De vragenlijst invullen duurt zo'n 15 minuten. Het is voor ons belangrijk dat u de 

vragenlijst helemaal invult. De resultaten van de vragenlijst worden geheel 

anoniem verwerkt.  

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst .

 

Uw huishouden 

 

1. Sinds welk jaar woont u in deze woning? 

 
 

 

2. Hoeveel mensen wonen er in deze woning (tel ook uzelf mee)  

Aantal personen van 18 jaar of ouder  

 

Aantal personen onder de 18 jaar  

 

 

3. Waar woont u? 

 Christiaan Snouck Hurgronjehof   
 Jacob Geelstraat 3 t/m 27 

 Hemsterhuisstraat 3 t/m 25  
 Jacob Geelstraat 29 t/m 79 

 Hermanus van der Tuukhof     

2K3J8A 
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4. Ontvangt uw huishouden huurtoeslag?  

 Ja   

 Nee   

 

5. Heeft u of één van uw huisgenoten een auto, motor, scootmobiel, of ander 

gemotoriseerd voertuig? U mag meerdere antwoorden invullen. 

Type Noteer hier het aantal 

 Nee  

 Auto …… 

 Motor …… 

 Brommer of scooter …… 

 Scootmobiel …… 

 Anders, namelijk:  …… 

Uw mening over de sloop en nieuwbouwplannen  

De Alliantie wil alle woningen in uw deel van de buurt slopen en vervangen door 

ongeveer 500 nieuwbouwwoningen. 

 

6. Bent u voor of tegen de sloop en nieuwbouw in de Jacob Geelbuurt Oost?  

 Ik ben voor sloop en nieuwbouw  

 Ik ben tegen sloop en nieuwbouw  

 

7. Kunt u uw antwoord op vraag 6 kort toelichten? 
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8. Wat zijn uw grootste zorgen rondom de verhuizing? 

Welke drie antwoorden zijn op u van toepassing? Zet bij uw grootste zorg een 

cijfer 1 in het vierkantje. Bij uw op één na grootste zorg het cijfer 2 etc.  

 

 Ik heb geen zorgen over een eventuele verhuizing 

 Beperkt zeggenschap in de nieuwbouwplannen  

 Beperkte keuzevrijheid nieuwe woning  

 Mijn gezondheid 

 Het ervaren van stress/ onzekerheid  

 Eventueel overlast van de sloop en nieuwbouw  

 De duur van de nieuwbouw 

 
Financiële zorgen (vergoeding, huurprijs, verlies zelf aangebrachte 
voorzieningen) 

 Ik heb recentelijk mijn woning opgeknapt/ heringericht  

 Ik ben bang dat de nieuwe woning kleiner wordt  

 Ik ben bang dat ik straks geen tuin meer heb  

 
Zorgen op sociaal gebied (wie worden mijn buren, blijft mijn familie in de 
buurt) 

 
Ik weet niet hoe ik mijn verhuizing moet regelen, ik heb geen hulp bij 
verhuizen 

 Ik wil niet twee keer in korte tijd verhuizen  

 
Anders, namelijk: 
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9. Welke kansen ziet u bij de verhuizing?  

Welke drie antwoorden zijn op u van toepassing? Zet bij uw grootste kans een 

cijfer 1 in het vierkantje. Bij uw op één na grootste kans het cijfer 2 etc. 

 Ik zie geen kansen bij een eventuele verhuizing  

 Ik krijg een nieuwbouwwoning  

 Ik krijg een energiezuinige woning 

 Ik krijg een gasloze woning 

 Ik krijg een grotere woning 

 
Ik krijg een woning, bereikbaar met lift, waar ik kan blijven wonen als ik 
ouder (of slechter ter been) word  

 Ik krijg een minder gehorige woning  

 
Ik kan met voorrang naar een andere woning elders in (de regio) Amsterdam 
verhuizen 

 De Jacob Geelbuurt wordt een mooiere buurt  

 
Anders, namelijk:  

 

 
 

10. U mag hier uw zorgen of de kansen die u ziet rondom een eventuele 
verhuizing toelichten: 
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11. Wilt u dat bij de nieuwbouw van de ongeveer 500 woningen de sociale 

huurwoningen (huurprijs tot 720 euro) en middensegment huurwoningen 

(huurprijs van 720 tot 1.000 euro) gemengd worden? 

 Ja, gemengd binnen een galerij  

 Ja, gemengd binnen een gebouw 

 Ja, gemengd binnen de Jacob Geelbuurt Oost  

 Nee 

 Geen mening 

 

12. Waar moet de Alliantie volgens u extra aandacht aan besteden bij de 

nieuwbouwplannen?  U mag meerdere antwoorden invullen. 

 De hoeveelheid groen in de buurt 

 De hoeveelheid speeltoestellen 

 Het aantal seniorenwoningen/ woningen voor mindervaliden  

 Het aantal woningen voor jongeren en starters  

 Het aantal woningen voor gezinnen  

 Anders, namelijk: 

 Weet ik niet/ geen mening 

 

 

13. Wat vindt u belangrijker bij de nieuwbouwplannen in uw buurt? 

 Het bouwen van meer woningen, die kleiner zijn. 

 Het bouwen van minder woningen, die groter zijn 

 Weet ik niet/ geen mening 
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De Alliantie is voornemens om 500 woningen te bouwen. Er worden drie typen 

woningen gebouwd in de Jacob Geelbuurt Oost: 

 sociale huurwoningen met een huur tot 720 euro  

 huurwoningen met een huur van 720 tot 1.000 euro  

 koopwoningen 

 

14. Wat vindt u een goede verdeling? Vul per type woning een aantal in. In 

totaal mogen het er niet meer dan 500 zijn.  

Type Noteer hieronder het aantal 

Huurwoningen met een huur tot 720 euro  …………….. woningen 

Huurwoningen met huur van 720 tot 1.000 euro  ……………… woningen 

Koopwoningen ……………… woningen 

     Weet ik niet/ geen mening  

Uw verhuiswensen en behoeften 

15. Waar wilt u het liefst naartoe verhuizen?  

U mag 3 antwoorden kiezen. Zet bij uw eerste keus een cijfer 1 in het 

vierkantje. Bij uw tweede keuze het cijfer 2 etc. 

 Bestaande woning in de Jacob Geelbuurt  

 Gerenoveerde woning in Hemsterhuisstraat 27 t/m 65 

 Bestaande woning elders in Amsterdam  

 Nieuwbouw elders in Amsterdam  

 Een woning buiten Amsterdam 

 Nieuwbouw Jacob Geelbuurt Oost  

 Anders, namelijk: 

 Weet ik niet/ geen mening 
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16. Kunt u kort toelichten waar u keuze bij vraag 15 vanaf hangt? 

 

 

 

 

 

17. Naar wat voor woning bent u op zoek? Rekening houdend met uw inkomen. 

Kruis per regel aan wat voor uw huishouden van toepassing is:  

a.  nieuwbouw  bestaande bouw 

b.  huurprijs tot 720 euro  huurprijs van 720 tot 1.000 euro   koop 

c.  1 kamer  2 kamers  3 kamers  4 kamers  5 kamers 

e.  benedenwoning  1e of 2e etage   3e etage of hoger 

f.  bereikbaar met lift         

g.  tuin  balkon       

 

18. Op welke termijn wenst u te verhuizen?  

 Zo snel mogelijk 

 Ik blijf het liefst zo lang mogelijk in mijn huidige woning  

 Anders, namelijk: 

 

19. Wilt u nog iets kwijt over de sloop en nieuwbouwplannen in uw buurt?  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vragenlijst bewonersonderzoek Jacob Geelbuurt Oost                Pagina 8 van 8 

 

Dit is het einde van de vragenlijst! Hartelijk dank voor het invullen.  

Stuur uw ingevulde vragenlijst op vóór 12 maart 2019 

Dit kan gratis in de bijgevoegde antwoordenvelop.  


