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 Inleiding 

In het oostelijke deel van de Jacob Geelbuurt in Amsterdam Nieuw-West worden alle 314 

woningen1 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie De Alliantie is, in 

samenwerking met de bewonerscommissie/het planteam, volop bezig met de 

voorbereiding voor de vernieuwing van de woningen. De bewonerscommissie/het 

planteam is akkoord met het sociaal plan. Na het informeren van de huurders over het 

sociaal plan, is het dan ook tijd voor een bewonersraadpleging. Dit rapport doet verslag 

van deze bewonersraadpleging.  

De bewonersraadpleging vormt de basis voor het gekwalificeerd advies over het sociaal plan 

van de bewonerscommissie aan de corporatie.  Bij het advies over het sociaal plan geldt dat 

een meerderheid van de reguliere huurders2 in moet stemmen met het sociaal plan. Als dat 

niet het geval is, zal de bewonerscommissie negatief adviseren.  De bewonerscommissie 

heeft na het delen van het sociaal plan tenminste zes weken de tijd om De Alliantie van d it 

gekwalificeerde advies te voorzien.  

De Alliantie heeft RIGO gevraagd de bewonersraadpleging uit te voeren.  

 Doel- en vraagstelling 

Het doel van de bewonersraadpleging is het inventariseren van de mening van bewoners 

over het sociaal plan. De bewonersraadpleging geeft antwoord op de volgende vragen:  

 Welk deel van de huurders kan zich vinden in het sociaal plan?  

 Wat vinden bewoners goed aan het sociaal plan?  

 Wat vinden bewoners niet goed aan het sociaal plan?  

De bewonersraadpleging geeft op deze manier richting aan de verdere verloop van het 

project en geeft de bewonerscommissie een grondslag voor het opstellen van een 

gekwalificeerd advies voor De Alliantie.  

 Onderzoeksopzet 

De invulling en de uitvoering van de bewonersraadpleging is in nauwe sam enspraak met De 

Alliantie en de bewonerscommissie/het planteam (ondersteund door !WOON) vastgesteld. 

Een paar dagen voorafgaand aan de start van het onderzoek heeft De Alliantie het sociaal 

plan aan de bewoners toegestuurd en het onderzoek van RIGO aangeko ndigd. 

In deze paragraaf worden de methode van enquêteren en de georganiseerde 

bewonersbijeenkomsten kort toegelicht. 

 

 

1 Dit betreft de volgende adressen: Hemsterhuisstraat 3 t/m 25; Jacob Geelstraat 3 t/m 79; Christiaan 

Snouck Hurgronjehof 1 t/m 46; Hermanus van de Tuukhof 1 t/m 46.  

2 Huishoudens met een 'regulier' huurcontract, oftewel een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd . 
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Methode van enquêteren  

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

gehouden bij de uitvoering van de bewonersraadpleging. Alle huishoudens in de Jacob 

Geelbuurt Oost hebben de mogelijkheid 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 een link naar de online vragenlijst en een 

unieke inlogcode voor het online invullen van de vragenlijst.   

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 

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.  

Bewonersbijeenkomsten  

De Alliantie heeft gedurende de veldwerkperiode een tweetal bewonersbijeenkomsten 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden de bewoners hun inhoudelijke vrag en 

stellen aan medewerkers van De Alliantie. Daarnaast waren onderzoekers van RIGO 

aanwezig om samen met bewoners de vragenlijst in te vullen. Enkele tientallen bewoners 

hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  

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/het planteam Jacob Geelbuurt Oost tot stand gekomen. 

Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen, zijn: 

 Wel of niet akkoord met het sociaal plan;  

 Toelichting of opmerkingen daarbij;  

 Interesse in een aantal verhuisopties (bewoners fase 1). 

 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk twee worden de resultaten van de 

bewonersraadpleging beschreven.  
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 Resultaten bewonersraadpleging 

Zestig procent van de huishoudens woonachtig in de Jacob Geelbuurt Oost heeft 

meegewerkt aan het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de respons per woonblok 

gepresenteerd. Vervolgens laten we per fase zien hoe de bewoners gereageerd hebben op 

het sociaal plan. 

 Respons 

Voor het onderzoek zijn 283 huishoudens benaderd (huishoudens met een tijdelijk contract 

zijn niet meegenomen in het onderzoek), verspreid over vijf woonblokken. In totaal hebben 

182 huishoudens van de 283 huishoudens de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een 

totale respons van 64%. 

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

hoeveel van hen de vragenlijst hebben ingevuld.  

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  

 

 Akkoord met het sociaal plan 

In figuur 2-1 is voor de totale Jacob Geelbuurt Oost het draagvlak voor het sociaal plan 

weergegeven. Maar dan de helft (54 procent) van alle huishoudens in de buurt heeft 

aangegeven akkoord te gaan met het sociaal plan van De Alliantie. Daarnaast heeft een 

kleine groep (10% van de huishoudens aangegeven niet akkoord te gaan met het sociaal 

plan. De overige 101 huishoudens (36%) in de buurt hebben niet aan het onderzoek 

meegewerkt. 

aantal 

huishoudens

n n %

fase 1 Christiaan Snouck Hurgonjehof 61 38 62%

Hemsterhuisstraat 3 t/m 25 26 19 73%

Jacob Geelstraat 3 t/m 27 37 27 73%

fase 2 Hermanus van der Tuukhof 76 54 71%

Jacob Geelstraat 29 t/m 79 83 44 53%

Totaal 283 182 64%

respons
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f i gu u r  2 - 1  D r aa g v l ak m e t i n g  so c ia a l  p l an  J ac o b  G e e l bu u r t  O o st ,  t o t a a l  be w o n e r s  

 

 

Als we alleen kijken naar de groep bewoners die de vragenlijst wel heeft ingevuld, dan zie 

we dat 84% van de respondenten aangegeven hebben akkoord te zijn met het sociaal plan. 

Van de totale respondentgroep geeft 16% aan niet akkoord te gaan met het sociaal plan.  

f i gu u r  2 - 2  D r aa g v l ak m e t i n g  so c ia a l  p l an  J ac o b  G e e l bu u r t  O o st ,  t o t a a l  r e s po n de n t e n  

 

 

f i gu u r  2 - 3  D r aa g v l ak m e t i n g  so c ia a l  p l an ,  o n d e r ve r de e l d  n a ar  f ase  
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Voor zowel fase 1 als fase 2 geldt dat meer dan de helft van de bewoners akkoord gaat met 

het sociaal plan (zie figuur 2-3). Het aantal respondenten wat niet akkoord gaat met het 

sociaal plan is onder de bewoners van fase 1 iets hoger  dan onder de bewoners van fase 2.  

 Aanvullende opmerkingen en toelichtingen 

Zowel de respondenten die akkoord gaan met het sociaal plan als de respondenten die niet -

akkoord gaan met het sociaal plan zijn gevraagd of zij aanvullende opmerkingen dan wel een 

toelichting willen geven bij hun antwoord. In Bijlage A van dit rapport staan de v olledige 

opmerkingen weergegeven. Persoonlijke verhuis- en of woonwensen zijn hieruit weggelaten, 

tenzij ze relevant zijn voor het te formuleren advies op het sociaal plan.  

In onderstaande paragrafen worden de gemaakte opmerkingen/toelichtingen besproken.  

2.3.1 Opmerkingen akkoord-stemmers fase 1 

Van de huishoudens die behoren tot fase 1 hebben 66 huishoudens aangegeven akkoord te 

zijn met het sociaal plan. Daarvan hebben 24 huishoudens nog een aanvullende opmerking 

geplaatst. In figuur 2.4 is een samenvatting te vinden van de gemaakte opmerkingen.  

De overgrote meerderheid (16) van deze opmerkingen betroffen aanvullende (persoonlijke) 

verhuiswensen. Deze opmerkingen worden met De Alliantie gedeeld, zodat deze in de 

herhuisvestingsgesprekken meegenomen kunnen worden. Vijf respondenten geven aan dat 

zij graag de garantie zouden krijgen dat zij terug kunnen keren in de nieuwbouw van de 

Jacob Geelbuurt Oost.  

 

2.3.2 Opmerkingen akkoord-stemmers fase 2 

Van de huishoudens die woonachtig zijn in fase 2 zijn 87 huishoudens akkoord gegaan met 

het sociaal plan. Van deze groep hebben 21 respondenten een aanvullende opmerking 

geplaatst. In figuur 2.5 is een samenvatting te vinden van de gemaakte opmerkingen.  

Ook hier betreft het overgrote deel (10) van de opmerkingen een persoonli jke verhuis-

/woonwens. Een drietal respondenten merkt op dat ze tevreden/blij zijn dat de sloop - en 

nieuwbouwplannen nu daadwerkelijk door zullen gaan.  

Twee respondenten uit fase 2 vragen expliciet naar de mogelijkheden om eerder in het 

traject al te kunnen verhuizen (met urgentie).  

figuur 2.4 Samenvatting opmerkingen bij akkoord: sociaal plan fase 1 aantal 

respondenten 

Aanvullende (persoonlijke) verhuiswens 16

Garantie om terug te keren 5

Goed sociaal plan 1

Te weinig aangeboden verhuismogelijkheden 1

Wanneer komt urgentie 1
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2.3.3 Toelichting niet-akkoord stemmers fase 1 

In totaal zijn er 18 respondenten woonachtig in fase 1 die niet akkoord gaan met het sociaal 

plan. Daarvan hebben 16 respondenten toegelicht waarom zij niet akkoord gaan. In figuur 

2.6 is een samenvatting te vinden van de gemaakte opmerkingen.  

Deze groep respondenten geeft het vaakst (5 keer) als reden om niet akkoord te gaan dat er 

te weinig mogelijkheden worden aangeboden om in de Jacob Geelbuurt Oost te blijven 

wonen of terug te keren. Een tweetal respondenten geeft aan dat ze na de herhuisvesting 

een ‘mindere’ woning zullen krijgen, dit gaat met name om de omvang van de woning. Nog 

eens twee respondenten geven aan het niet eens te zijn met de regels rondom het begrip 

‘passende woning’. Dit betreft eenpersoonshuishoudens die graag in een woning met 

meerdere kamers zouden willen (blijven) wonen.  

 

2.3.4 Toelichting niet-akkoord stemmers fase 2  

Van de huishoudens die tot fase 2 behoren hebben 11 huishoudens aangegeven niet-

akkoord te zijn met het sociaal plan. Zij hebben alle 11 een toelichting gegeven op hun 

antwoord. In figuur 2.7 is een samenvatting te vinden van de gemaakte opmerkingen.  

Onder deze groep bewoners wordt vijfmaal genoemd dat de huurprijzen van de nieuwe 

woningen te hoog zijn. Een drietal bewoners geeft aan tegen de sloop- en de 

nieuwbouwplannen te zijn en dat zij daarom ook niet akkoord willen gaan met het sociaal 

plan. Twee respondenten geven aan het niet eens te zijn met de regels rondom het begrip 

figuur 2.5 Samenvatting aanvullende opmerkingen bij akkoord: sociaal plan fase 2 aantal 

respondenten 

Aanvullende (persoonlijke) verhuiswens/woonwens 10

Tevreden met de sloopplannen 3

Vraag naar mogelijkheid om eerder te verhuizen 2

Opmerking over energiekosten/bronnen 1

Meer sociale huurwoningen 1

Meer variatie aanbrengen in de nieuwbouwplannen: grotere koopwoningen 1

Onzekerheid over definitieve plannen 1

Type-fout in sociaal plan 1

Verhuisvergoeding te laag 1

Vraag over semi-urgentie 1

figuur 2.6 Samenvatting reden niet akkoord: fase 1 aantal 

respondenten 

Verhuismogelijkheden: te weinig mogelijkheden om in de buurt te blijven/ 

terug te keren 5

Ik krijg geen betere woning 2

Niet eens met 'passende woning' , wens voor een grotere woning 2

Tegen de sloop 2

Meer verhuismogelijkheden in de buurt voor mensen met een beperking 1

Te hoog inkomen 1

Te weinig ondersteuning 1

Te lage verhuisvergoeding 1

overig 2
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‘passende woning’. Dit betreft huishoudens die graag een grotere woning willen dan waar zij 

volgens deze regels recht op zouden hebben.  

 

 Interesse in verhuismogelijkheden bewoners fase 1  

De bewoners van de woonblokken die behoren tot fase 1 hebben ook kunnen aangeven 

interesse te hebben in een aantal door De Alliantie opgegeven verhuismogelijkheden. De 

exacte informatie over welke respondenten interesse hebben in welke mogelijkheden wordt 

met De Alliantie gedeeld, zodat zij deze informatie mee kunnen nemen in het 

herhuisvestingsproces.  

In onderstaande figuur staat weergegeven hoeveel huishoudens aangegeven hebben 

interesse te hebben in één van de onderstaande verhuismogelijkheden. Respondenten die in 

de toelichting hebben aangegeven een kind te hebben met semi - stadsvernieuwingsurgentie 

met interesse voor één van deze mogelijkheden zijn in dit figuur niet opgenomen.  Deze 

informatie wordt natuurlijk wel met de Alliantie gedeeld.  

Van de 124 huishoudens in fase 1 hebben er 45 aangegeven geen interesse te hebben in de 

aangeboden verhuismogelijkheden. De meeste interesse is er voor een gerenoveerde 

woning in de Hemsterhuisflat; 23 huishoudens hebben deze optie aangevinkt.  

f i gu u r  2 . 8   I n t e r e sse  in  ve r sc h i l le n de  ve r h u i sm o ge l i j k h e d e n ,  a an t a l  h u is h o u d e n s  

 

  

figuur 2.7 Samenvatting reden niet akkoord: fase 2 aantal 

respondenten 

Huurprijzen te hoog 5

Tegen sloop 3

Niet eens met 'passende woning' 2

Ik krijg geen betere woning 1

Verhuismogelijkheden te beperkt 1

Te lage verhuisvergoeding 1

Nieuwbouw niet mooi 1

Te weinig mogelijkheden om in de buurt te blijven/ terug te keren 1

Recht op een woning met tuin 1
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Bijlage A Opmerkingen  

 

Opmerkingen akkoord fase 1  

nummer opmerkingen 

1 Het sociaal plan is heel duidelijk, echter wil ik terug keren naar mijn eigen woning. De door u 
aangeboden woningen in deze brief voldoen niet aan mijn wensen en heb hier dan ook geen 
interesse in. 

2 Goed uitgewerkt sociaal plan op papier. 

3 Ik zit in fase1, start herhuisvesting in november 2019. Ik wacht nog steeds op de gemeente 
voor urgentie. 

4 Meneer wil garantie terug te kunnen keren in Jacob Geelbuurt Oost als hij niks anders kan 
vinden. 

5 Ik ben voor de sloop maar vind het vervelend dat ik geen garantie heb om terug te keren. 

6 Onder voorbehoud, wat ik heb besproken met de voorlichters van Alliantie n.l. terug keer in 
nieuwbouw apt. in Jacob Geelstraat met lift.  

7 De keuzen die aangeboden worden zijn niet genoeg. Een van de aangeboden woningen is de 
hemsterhuisflat. Die vonden wij nog heel oud en nog sommige veranderingen moeten 
plaatsvinden. 

8 Ik wil nieuwbouw, een eengezinswoning en hier in de buurt blijven wonen. 

 

Opmerkingen akkoord fase 2  

nummer opmerkingen 

1 Ik vind het fijn dat er nieuwe woningen worden gebouwd in de Jacob Geelstraat dan kan ik 
een nieuwe huis krijgen in mijn buurt. 

2 Waarom is er geen mogelijkheid om in fase 2 eerder te kunnen verhuizen naar een andere 
woning van de Alliantie ? 

3 Ik wil niet mee betalen aan zonnepanelen die 2000 euro per maand kosten dat is 24000 per 
jaar, geen blokverwarming. 

4 Ik ga akkoord met het sociaal plan en wil liever dat ze gaan beginnen met herhuisvesting van 
bewoners van Hermanus van der Tuukhof, omdat de woningen hier in zeer slechte staat zijn. 

5 Graag bij de nieuwbouw goed kijken naar wat er mis is gegaan bij de nieuwbouw van de 
commenius-nieuwbouw. (ventilatie, airco,indeling elektrisch koken en koelkastruimte) 
graag toch minimaal 300 sociale huur. 

6 Sedert 1994 wonend op dit adres. De riolering stinkt echt vreselijk, slopen hoe sneller hoe 
beter, daarom is het van belang 100% slopen! echt waar. Hoe sneller hoe beter. Ik sta 
volledig achter met akkoord slopen! En we krijgen er een mooiere woning voor terug. Dank 
u. 

7 Op voorwaarde dat de "type-fout " op pagina 3 waarin wordt vermeld voor wie het sociaal 
plan geldt wordt aangepast naar 
 Hermanus van der Tuukhof 1 tot en met 48 in plaats van tot en met 46. 
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8 Eindelijk gaat het gebeuren na vele malen uitstelling. Het huis waar ik nu woon bevat asbest 
en gezien mijn ziekte (2x chemo) voel ik me niet prettig in dit huis 

9 Nog steeds is het lastig voor mij wat ik terug krijg, daarmee bedoel ik hoe de woningen eruit 
gaan zien, omdat dat niet bekend is voel ik me een beetje gedwongen, uiteraard begrijp ik 
het wel. Ook zit mij dwars waarom er geen inbouw apparaturen worden ingebouwd. Dat is 
omdat er in de Comenius flat er aardig moeite mee hadden met het op maat vinden van 
fornuis en gewenste koelkast weer moesten vervangen door een wat minde gewenste 
koelkast. Zij hebben een aantal weken ook ergens anders moeten eten en dit gedoe zou 
niemand mee willen maken en al helemaal niet mensen die op leeftijd en ziek zijn. 

10 Graag grotere koopwoningen in de nieuwbouw opnemen (120 a 140 m2) en ook 
bovenwoningen koop. 
Meer variatie in het koopaanbod. 
Graag in de tussentijd de woningen van fase 2 wel blijven onderhouden. 

11 Ik wil benadrukken dat mijn medehuurder (is boven de 18) ook SV urgentie nodig heeft. 

12 Wij vinden de verhuiskosten wel weinig omdat de kosten erg zijn gestegen 

 

Opmerkingen niet akkoord fase 1  

nummer opmerkingen 

1 Slechte communicatie, veel gepraat over de te bouwen woningen, geen advies of 
ondersteuning. 
Meer voor komende bewoners dan vertrekkende. Veel te veel onzekerheden en straks snel 
weg moeten wezen, geen hulp, veel te lage vergoeding zogenaamd voor verhuizing maar 
gaat al dubbele maand huur vanaf, waarom? 
Kortom niet een sociaal plan maar een plan van en voor de Alliantie, die geen flexibele 
houding toont maar een stugge. 

2 Omdat het bewoners onmogelijk wordt gemaakt om in de buurt te blijven wonen. De 
Alliantie kan niet van mij verwachten dat ik de buurt verlaat omdat ze duurdere woningen 
in de buurt willen bouwen. 

3 Wat ik zelf bijvoorbeeld tijdens de avond van de asteroïden regen in December 2012 heb 
voorkomen maakt deze woning tot cultureel erfgoed. behalve dat vele families die hier al 
generaties lang wonen die ook niet weg willen; het is zelfs zo dat de Alliantie lees: 
woningbouw vereniging al jaren het onderhoud en reparaties stagneert alleen maar om een 
excuus voor sloop te hebben. het gaat zelf zover dat riool reparaties en stand leiding 
reparaties niet door gaan alleen maar omdat er zo nodig gesloopt zou moeten worden. 
Verder hoe hier achter in oostelijke richting en hier voor in noordelijke richting al vele 
woningen zijn gesloopt voor nieuwbouw en dit slechts het laatste bastion is voor eerdere 
woning bouw maakt niet alleen deze woning maar ook de rest van de wijk tot Cultureel 
Erfgoed. Niet Slopen of ik wordt echt helemaal leip geen dreigement maar een belofte. 

4 Verhuizen naar de Hemsterhuisflat is geen optie. De flat wordt aan de buitenkant 
gerenoveerd, aan de binnenkant wordt  bijna niks gedaan. Zelfs de deuren worden niet 
vervangen, terwijl de huur wel omhoog gaat. 
Ik wil naar een betere woning verhuizen en de Hemsterhuisflat is dat zeker niet. 

5 Hoi, alsjeblieft ik wil niet meer hier wonen in heel Amsterdam west. 
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6 Ik vind het alternatief wat nu word geboden niet goed genoeg voor mij persoonlijk. Ga ik er 
straks qua woning en uitzicht er zeker niet op vooruit . Daarom zie ik geen reden om nu te 
gaan verhuizen. Het zou voor mij een stap terug zijn, waar ik zeker ontevreden over ben. 

7 Passend wonen. Ik heb twee kinderen die 3 dagen per week bij mij verblijven. Ze staan 
elders bij hun moeder ingeschreven, buiten Amsterdam. Ik maak mij zorgen om het feit dat 
dit straks niet zal worden meegenomen in het vinden van een passende woning voor mij, 
aangezien wij dit nooit officieel op papier hebben vast laten leggen. Het is een mondeling 
overeenkomst tussen de moeder van mijn kinderen en mij. 

8 De Alliantie is reeds geruime tijd, jaren, bezig met plannen. De plannen lijken mogelijk nu 
daadwerkelijk door gaan . De stand van zaken voor mij persoonlijk en partner is heel 
ongunstig omdat wij tegen de pensioen leeftijd en of regeling aan zitten. In het Sociaal Plan 
staat er vooral inspanningen en mogelijkheden over huurders met 
stadsvernieuwingsurgentie. Wij wonen hier al 26 jaren lang en gelukkig en ja hierdoor 
bieden wij onze bijdrage aan de maatschappij om dit mogelijk te maken voor deze groep, 
en geen rekening houdend met  inkomstengrenzen om uiteindelijk zelf  uitgesloten te 
worden  voor  inspanningen en of  aanstelling voor een geschikte woning op deze plek aan 
Hemsterhuisstraat. 

9 Redenen waarom wij NIET akkoord gaan met het Sociaal Plan zijn als volgt: 
 
1- Wij zijn een vier persoons huishuiden, echter worden wij als drie personen gerekend. Wij 
willen dat ons oudste zoon ook wordt meegerekend in het huishouden, zodat wij meer kans 
maken op de gerenoveerde maisonettewoning aan de Hemsterhuisstraat. 
 
2- De eerste maisonette woningen  zullen waarschijnlijk al vanaf augustus/september 2019 
aan de bewoners van fase 1 aangeboden worden. Dit is vóór de peildatum waarbij 
woningzoekers de urgentie status krijgen. Er bestaat voor die bewoners, die vroegtijdig 
naar de Hemsterhuisflat verhuizen, het risico dat zij niet in aanmerking kunnen komen voor 
de verhuiskostenvergoeding. 
 
3- Wij wonen al sinds 1981 in de Jacob Geelbuurt Oost. Een andere buurt, zelfs in andere 
delen van Slotervaart, kunnen wij absoluut niet gaan wonen.  
 
4- Er bestaan nog veel te veel onzekerheden en onduidelijkheden in het sociaal plan. Mits 
wij zekerheid en garantie krijgen als wij een maisonette woning aan de Hemsterhuisflat 
krijgen, mijn oudste zoon  tevens meegerekend wordt in het huishouden en in aanmerking 
komen voor de verhuiskostenvergoeding (ook voor de peildatum), dan pas kunnen wij dit 
plan accorderen.  

10 Volgende verhuis mogelijkheden. Woningen voldoet niet aan mijn eisen/wensen 

11 Ik wil terug keren naar mijn buurt. De Alliantie stelt een minimaal aantal woningen 
beschikbaar voor bewoners die willen terug keren. Er wordt geen rekening gehouden met 
de emotionele verbintenis van de bewoners met de buurt. Staalmanplein en Indische buurt 
zijn geen opties voor bewoners v/d Jacob Geelbuurt fase 1 

12 1) Wij zijn en blijven tegen sloop. 
2) Woningen worden fors duurder! 
3)Eenzijdige huur opzegging pagina 3 dringend eigen gebruik!!! 
4)Sloop zie uitspraak van de raad van state dit i.v.m. fijnstof en vervuiling door sloop en 
nieuwbouw!! 
5)Nieuwbouw is kapitaal vernietiging! 
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13 Bij 4a-3 Als alle bewoners van fase 1 zijn verhuisd, bepaald de Alliantie welke bewoners als 
eerste in aanmerking komen voor terugkeer in nieuwbouwwoning (plaats 1 t/m 10 of 
reservelijst). Ik zou dit graag van te voren willen weten, i.v.m. woonduur en inrichting 
nieuwe huis. 
Bij 5 c 2 en 4. Voor woningen met 2 slaapkamers hebben huishoudens met 2 of 3 personen 
voorrang. Ik ben alleenstaand, ben geboren en getogen Amsterdammer en ben economisch 
gebonden aan Amsterdam. Ik woon al 50 jaar in de Jacob Geelbuurt Oost en heb een 
woonduur van 25 jaar. Kortom onrechtvaardig! 
Eventuele éénkamerwoningen (woon/slaapkamer) zijn bestemd voor alleenstaanden.  dat 
vind ik meer iets voor studenten en starters. 

14 Weinig optie voor mensen beperking in de buurt. 

15 Omdat ik er niet mee eens ben. 

16 Het sociaal plan is akkoord op een punt na. Dat er maar 10 mensen mogen terug keren. Wij 
willen heel graag terug verhuizen en zoals in het sociaal plan is aangegeven is dit maar 
mogelijk voor 10 gezinnen. Wij wonen hier al 22 jaar en dan nog is de kans klein dat we 
terug kunnen komen. 10 gezinnen is wel heel weinig voor fase 1. 

 

Opmerkingen niet akkoord fase 2  

nummer opmerkingen 

1 Ik ben niet akkoord met het feit dat bewoners van fase 1 WEL naar een nieuwbouwwoning 
van de Alliantie in  andere deel van Amsterdam kunnen verhuizen, en bewoners van fase 2 
kunnen ALLEEN verhuizen naar nieuwbouwwoning van de Alliantie in fase 1, dus niet in 
andere deel van Amsterdam. 
verhuizen buiten Amsterdam is momenteel niet mogelijk volgens de sociaal plan daar ben ik 
het ook niet mee eens. 
 
Dus met andere woorden, bewoners van fase 2 met een wens van een nieuwbouwwoning 
zijn gedwongen om naar fase 1 te verhuizen. 

2 Omdat ik hier prettig en goed woon ik zie geen nut voor sloop want ik woon 44,5 jaar en ben 
bijna 78 jaar 

3 Voor ons als bewoners word de huur prijs  alleen maar duurder. 

4 De reden dat ik hier niet mee akkoord ga is omdat ik alleen woon in een 3 kamerwoning en 
dat ik dan pas als laatste aan de beurt kom voor een 3 kamer woning in mijn nieuwe situatie. 
De nieuwe huur die betaald moet worden is veel te hoog en om huurwoning te kunnen 
krijgen moeten we er zelf achteraan gaan terwijl jullie er mee zijn begonnen. 

5 Wij wonen nu goed. De mogelijkheden na de sloop zijn voor ons slecht. We willen niet in de 
hoogbouw of uitzicht op de hoogbouw. 

6 De nieuwbouw woningen zijn te duur en de verhuis vergoeding is te laag. 
Ik heb pas mijn huis helemaal opgeknapt en moet binnen kort weer op nieuw gaan 
opknappen. 

7 Ik vind de huur flink omhoog hoog gaat 
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8 Wij willen graag in dit blok blijven wonen en het uitzicht behouden. Wij willen niet meer 
verhuizen wegens onze de leeftijd. Wij zijn de pineut terwijl de Alliantie de woningen niet 
goed heeft onderhouden. We kunnen niet meer goed traplopen, dus als we weg moeten 
willen we graag een benedenwoning of een woning die te bereiken is met een lift. We willen 
dan graag naar een 55+ woning of zorgwoning. We willen geen tuin want die kunnen we niet 
meer goed onderhouden. 

9 Ik wil niet verhuizen. 

10 Alleenstaanden mogen alleen in een 1 kamerwoning. 
Geen ruimte in de woningen.  
Het plan duurt te lang.  
De architectuur van de nieuwbouw is niet mooi: niet water en natuur als uitzicht.  
Het is niet duidelijk of we wel of niet een nieuwe woning in de buurt krijgen. 

11 Heb toen ik hier kwam wonen bewust gekozen voor een woning met tuin voor mijn 
gezondheid en welzijn. Vind dat in de nieuwe situatie bewoners met tuin voorrang moeten 
krijgen voor woningen met tuin. Huurgewenning vind ik niet toereikend heb niet om deze 
situatie gevraagd om veel meer huur te betalen. Zie nergens hoeveel parkeer plekken er 
openbaar komen of als garage niets t.a.v. parkeren. 
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B e w o n e r s r a a d p l e g i n g  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 dit onderzoek. Door het invullen van deze 

vragenlijst kunt u uw mening laten horen.  Graag horen we hoe u over het sociaal 

plan van de Alliantie denkt.  

De vragenlijst invullen duurt zo'n 5 minuten. De vragenlijst is niet anoniem.  

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 

Uw mening over het sociaal plan 

Afgelopen week heeft u van de Alliantie een folder ontvangen met daarin een 

samenvatting van het sociaal plan.  

1. Gaat u wel of niet akkoord met het sociaal plan sloop/nieuwbouw Jacob 

Geelbuurt Oost? 

 Ja, ik ga akkoord  Ga door naar vraag 2 

 Nee, ik ga niet akkoord  Ga door naar vraag 3 

 

2. U gaat akkoord met het sociaal plan. Als u nog op- of aanmerkingen heeft bij 

het sociaal plan, dan mag u die hier opschrijven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ga door naar vraag 4  

inlogcode 
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3. U gaat niet akkoord met het sociaal plan. U kunt hier toelichten waarom u 

niet akkoord gaat met het sociaal plan: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen voor de vragenlijst van bewoners van fase 1  

 
Uw antwoord op de volgende vraag is niet bindend, maar kunnen door de bewoners- 

begeleider van de Alliantie wel worden meegenomen in een herhuisvestingsgesprek. 
 

4. Heeft u interesse in de volgende verhuismogelijkheden?  

Meerder antwoorden mogelijk 

 

 Een gerenoveerde woning in de Hemsterhuisflat (oplevering najaar 2019)  

 
Een gerenoveerde woning in de Staalmanpleinbuurt, nabij het voormalige 
Ziekenhuis Slotervaart (oplevering begin 2020)  

 
Een nieuwbouwwoning in de Indische Buurt (oplevering eind 2019/begin 
2020) 

 Nee, ik heb geen interesse in deze woningen  

 

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

Stuur uw ingevulde vragenlijst op vóór 24 juni 2019 

Dit kan gratis in de bijgevoegde antwoordenvelop.  

inlogcode 


