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Geachte «Aanhef_contractant», 

 
Zoals bij u bekend, heeft de Alliantie het voornemen de woningen in Jacob Geel Oost te slopen en 

deze te vervangen door nieuwbouw. Het betreft 314 woningen. Dit kan niet in een keer gesloopt 

worden, daarom zullen de woningen in 2 fases gesloopt worden. U woont in fase 1. De planning is 

dat uw woning in het voorjaar van 2021 wordt gesloopt, onder voorbehoud van afgifte peildatum.  

 

In mei 2019 heeft de Alliantie de bewoners om instemming met het sociaal plan gevraagd. Hierop 

is overwegend positief gereageerd. Wij verwachten vanaf begin november 2019 een peildatum te 

ontvangen van de gemeente. Vanaf deze datum mogen er stadsvernieuwingsurgenties worden 

toegekend en verhuiskostenvergoedingen worden betaald bij huuropzegging en verhuizing*. 

 

Let op: als er geen peildatum door de gemeente wordt afgegeven, kunnen wij u geen 

stadsvernieuwingsurgentie toekennen. 

 

Bij deze brief ontvangt u het informatieboekje Herhuisvesting en stadsvernieuwingsurgentie. 

Hierin staat uitgebreid omschreven hoe het herhuisvestingsproces werkt. Met name de eerste twee 

hoofdstukken,  Inleiding en Het huisbezoek zijn van belang om alvast door te nemen!  

 

  



 

Huisbezoek 

Binnenkort komt de bewonersbegeleider van de Alliantie bij u thuis op bezoek voor het 

herhuisvestingsgesprek. Houdt u er rekening mee dat u op dat moment nog geen 

stadsvernieuwingsurgentie toegekend krijgt. Wij willen u alvast informeren over de 

stadsvernieuwingsurgentie, uw woonwensen en de verhuismogelijkheden. 

 

*Voor een stadsvernieuwingsurgentie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze staan 

beschreven in het informatieboekje herhuisvesting en stadsvernieuwingsurgentie. 

Wij vragen u een afspraak te maken voor het huisbezoek. Dit kunt u telefonisch doen via 

088 – 00 232 00 of per e-mail; jacobgeeloost@de-alliantie.nl 

 

 

Bij het huisbezoek hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig in verband met de 

inschrijving in WoningNet en de toekenning van de stadsvernieuwingsurgentie. Wij vragen naar: 

Een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart of een geldige 

verblijfsvergunning) en een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het jaar 2018. Wij 

vragen u bovenstaande gegevens bij de hand te hebben tijdens het huisbezoek. Het is belangrijk 

om nu alvast de inkomensverklaring bij de belastingdienst aan te vragen! Dit kan telefonisch via 

0800 0543 of u kunt het via DigiD downloaden. 

Mocht u een geheime inschrijving hebben, dan hebben wij van u een ‘historische uitreksel’ uit de 

Basisregistratie Personen nodig. Deze mag maximaal 3 maanden oud zijn, met daarop aanvullend 

uw huishoudsamenstelling (wie er bij u woont) en burgelijke staat.  

 
  



 

Hemsterhuisflat, Staalmanplein & Zeembloem 

Eerder hebben wij aan u gevraagd of u interesse heeft in een gerenoveerde woning aan de 

Hemsterhuisflat of Staalmanplein. Ook hebben wij u gevraagd of u interesse heeft in een 

nieuwbouwwoning in de Indische Buurt (Zeebloem).  

 

De woningen aan de Hemsterhuisflat en Staalmanplein worden vanaf november verhuurd. Mocht u 

interesse hebben in een van deze woningen, dan verzoeken wij u vriendelijk om een huisbezoek in 

te plannen vóór 16 september 2019. De woningen in de Indische buurt, complex de Zeebloem worden 

later opgeleverd. Wij horen graag tijdens het huisbezoek of u geïnteresseerd bent in het verhuizen naar 

een van deze complexen. 

 

Spreekuren vanaf  

De bewonersbegeleiders hebben spreekuur vanaf 9 oktober op de Hemsterhuisstraat 29-1. U kunt 

dan iedere woensdag langs komen tussen 10:00 uur en 11:30 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bewonersbegeleiders Jacob Geel Oost 

 

Bijlage: Informatieboekje Herhuisvesting en stadsvernieuwingsurgentie 


