
Jacob Geelbuurt Oost                         
nieuwsbrief  januari 2020                                               
 
De Alliantie verbetert de Jacob Geelbuurt, onder andere door woningen te renoveren en te bouwen. Via 
deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken. 
 

De herhuisvesting van fase 1 is begonnen 
Begin november gaf de gemeente groen licht voor de herhuisvesting van fase 1. Woont u  
in fase 1? Dan bent u waarschijnlijk via WoningNet druk op zoek naar een woning. Of misschien 
bent u al ingegaan op een aanbod van de Alliantie of heeft u zelf een woning gevonden via 
WoningNet.  
De eerste bewoners van fase 1 zijn al verhuisd. Zeventwintig huishoudens hebben voor een woning in de 
gerenoveerde Hemsterhuisflat gekozen. Vooral de maisonnettewoningen in dit duurzame woongebouw waren in 
trek. Vijf gezinnen kozen voor een van onze woningen in de Staalmanpleinbuurt. We hadden daar woningen met 
zeven kamers gereserveerd. Een mooie kans voor de grote gezinnen op een passende woning. 
 
 
In gesprek over de nieuwbouw
We hebben architectenbureau 
Geurst & Schulze opdracht 
gegeven om het ontwerp van het 
eerste nieuwe woongebouw te 
maken (zie pagina 3). De 
architecten hebben in december 
hun eerste ideeën voor de 
nieuwbouw gepresenteerd aan het 
planteam en de 
bewonerscommissie.  
 
De plannen volgen 
Overweegt u als bewoner van fase 1 
of 2 om te verhuizen naar een 
nieuwbouw woning in de Jacob 
Geelbuurt Oost? En vindt u het 
interessant om de plannen van de 
architecten te volgen en daarop te reageren? Dit kan op twee manieren. U kunt zich bij Nanny de Jager aanmelden 
voor het planteam: ndejager@de-alliantie.nl. We overleggen elke maand op dinsdag vanaf 19.30 uur met het 
planteam en de bewonerscommissie. Dit voorjaar organiseren we een inloopbijeenkomst voor bewoners van de 
Jacob Geelbuurt Oost waar u de plannen kunt zien. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

Update sociaal plan 
Elk jaar past de overheid de bedragen aan voor de 
huren, inkomensgrenzen en het maximale vermogen. 
Zo is de maximale huur voor een sociale huurwoning 
vanaf 1 januari 2020 € 737,14. We hebben het 
Sociaal Plan sloop/nieuwbouw Jacob Geelbuurt 
Oost aangepast met de nieuwe bedragen. U vindt de 
update van het sociaal plan op de projectpagina 
Jacob Geelbuurt Oost (zie pagina 4). Het bedrag 
voor de verhuiskostenvergoeding wordt in maart 
aangepast. 

Spreekuur herhuisvesting 
Heeft u vragen over uw herhuisvesting? Die 
beantwoorden Siham Robio, Simone van der Eijk en 
Irma Selles graag. U kunt bij hen terecht tijdens het 
spreekuur voor de herhuisvesting. Dat is elke 
woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in de 
Hemsterhuisstraat 29-1h. U kunt hen ook mailen via 
jacobgeeloost@de-alliantie.nl.  
Als u in fase 2 woont, kunt u mailen naar 
jacobgeeloost@de-alliantie.nl. 
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herhuisvesting 
 
Wanneer ontvang ik de  
verhuiskostenvergoeding? 
Als u verhuist met een stadsvernieuwingsurgentie 
heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding van € 
6.100,=. We betalen dit bedrag in twee delen uit. U 
ontvangt € 4.000,= als u een nieuwe woning heeft 
gevonden en de Alliantie de huuropzegging van uw 
huidige woning heeft ontvangen. U ontvangt € 2.100,= 
nadat u de sleutels van uw huidige woning heeft 
ingeleverd. U ontvang deze bedragen binnen twee 
weken. De hoogte van het bedrag wordt elk jaar 
aangepast. Vanaf 1 maart geldt het nieuwe bedrag. 

Hoe zit het met het betalen van  
dubbele huur? 
Bij de verhuizing betaalt u een periode dubbele 
huur: zowel voor uw huidige woning als voor uw 
nieuwe woning. Daar is uw verhuiskosten-
vergoeding onder andere voor bestemd. 
Standaard gaan we uit van een maand 
opzegtermijn en dus ook een maand dubbele huur. 
Wilt u of kunt u in een kortere periode verhuizen? 
Geef dit dan aan bij uw huuropzegging. 
.

  

Verhuisd naar de 
Hemsterhuisflat 
Zeventwintig huishoudens van fase 1 hebben voor 
een woning in de Hemsterhuisflat gekozen. Ook de 
familie JG*, die al sinds 1982 in de Jacob Geelbuurt 
woont. Ze zijn met z’n vieren verhuisd naar een van 
de maisonnettewoningen. ‘We wilden het liefst in 
deze buurt blijven wonen omdat veel van onze 
vrienden en kennissen hier ook wonen. En alles is 
van hieruit zo goed bereikbaar. In een kwartiertje sta 
je op Schiphol of het Leidseplein’, licht de familie 
haar keuze toe. Wel vinden ze het jammer dat er in 
deze buurt vaak zoveel rommel op straat ligt. 
 
Grote verbetering 
De familie is blij met de ruimere keuken en 
woonkamer in hun nieuwe woning. En ze genieten 
van de brede balkondeuren in hun eetkamer. Ze 
merken ook heel goed dat hun woning goed 
geïsoleerd is. “Dit is stukken beter dan onze vorige 
woning”, vindt de familie. Wel zijn er ook minpunten. 
Zo vinden ze het jammer dat er geen raam in de 
badkamer zit en dat het best lang duurt voordat het 
water in de badkamer warm is. 
 
Niet naar nieuwbouw 
Tien bewoners van fase 1 die naar een andere 
sociale huurwoning verhuizen, kunnen in 2023 
terugkeren in een nieuwbouw woning in fase 1. De 
familie heeft zich niet aangemeld. “Verhuizen is 
zwaar. We zijn daarom niet van plan om over een 
paar jaar nog een keer te verhuizen. Ook is de 
verhuiskostenvergoeding daarvoor niet toereikend.” 
 
*De familie wil anoniem blijven en is aangeduid met JG.  
  

Naar de Indische Buurt 
Bewoners van fase 1 kunnen via WoningNet een 
andere woning zoeken of ingaan op een aanbod van 
de Alliantie. Zo hebben we negen woningen voor 
bewoners van fase 1 gereserveerd in de Zeebloem.  
Dit is een nieuwbouw complex in de Indische Buurt, 
vlakbij het Javaplein. 
Twintig bewoners hadden zich aangemeld om 14 
januari een kijkje te komen nemen in de woningen. 
Tijdens de bezichtiging leek het sommige bewoners 
bij nader inzien toch niet ideaal. Ze wonen liever in 
Nieuw-West, waar de straten breder zijn en meer 
groen is. Andere bewoners leek het juist heerlijk om 
in de Indische Buurt te wonen, vlakbij de levendige 
Javastraat en de Dappermarkt.  
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De Architect 
Architectenbureau Geurst & Schulze maakt het ontwerp van het 
eerste woningcomplex in fase 1. De architecten Jeroen Geurst en 
Marina van Ess gaan hiermee aan de slag. Hoewel Geurst & Schulze 
een Haags bureau is, kennen de architecten Amsterdam Nieuw-West 
behoorlijk goed. Het bureau heeft meer woningen in dit stadsdeel 
gemaakt, bijvoorbeeld in Overtoomse Veld en op het Andreasterrein.  
Op www.geurst-schulze.nl krijgt u een indruk van de gebouwen die 
het architectenbureau maakt. 
Het eerste nieuwe woningcomplex komt op de hoek van de Hemsterhuisstraat en Jacob Geelstraat telt straks 130 
sociale huurwoningen. Die zijn onder andere bestemd voor bewoners van fase 2 en terugkeerders van fase 1. Ook 
zijn er 47 woningen met een huur tussen € 737,14 en € 1.027,37 in dit complex.1 

 
Uitgangspunten voor de nieuwbouw 

 
Alle uitgangspunten voor de nieuwe woningen staan bij in 
het boekje Uitgangspunten voor nieuwbouw 
huurwoningen Jacob Geelbuurt Oost. We hebben dit 
in oktober met het planteam en de bewonerscommissie 
besproken. Als u het interessant vindt, kunt de 
uitgangspunten zelf doorlezen. U vindt het boekje op de 
projectpagina Jacob Geelbuurt Oost 
. 

De bewoners van het planteam en de bewonerscom-
missie hebben 10 december kennisgemaakt met de 
architecten van bureau Geurst & Schulze. De 
architecten vinden het fijn om over de plannen te 
kunnen praten met bewoners die de buurt goed 
kennen. De architecten beginnen niet met een blanco 
vel. De gemeente en de Alliantie hebben in 2019 
afspraken gemaakt voor onder andere de plek en 
hoogte van de nieuwe woongebouwen. Verder stelt 
de Alliantie allerlei voorwaarden, bijvoorbeeld aan de 
grootte van slaapkamers. Ook wil de Alliantie 
bijvoorbeeld dat de woningen makkelijk toegankelijk 
zijn. Daarnaast stelt de gemeente haar eigen eisen. 
Zo is het verplicht om in elk nieuw woongebouw een 
gemeenschappelijke fietsenberging te maken. Zo’n 
fietsenberging neemt veel ruimte in beslag. Daardoor 
blijft er niet genoeg ruimte over om voor elke woning 
een privé berging te maken.

Eerste aanspreekpunt 
Projectmanager Merel de Jong is bij de Alliantie het eerste aanspreekpunt voor 
de nieuwbouw in de Jacob Geelbuurt Oost. “Ik ben hierbij betrokken vanaf het 
moment dat de architect het ontwerp gaat maken tot de aannemer de 
woningen heeft gebouwd”, vertelt Merel. “Ik bemoei me intensiever met het 
ontwerp dan met de bouw. Dan controleren andere collega’s of de aannemer 
zijn werk goed doet.”  
Voor de Jacob Geelbuurt Oost nodigde Merel een aantal architectenbureaus 
uit om hun ideeën te presenteren voor de nieuwbouw. “Mijn collega’s en ik 
vonden dat Geurst & Schulze de beste ideeën hadden.” Naast de Jacob 
Geelbuurt werkt Merel aan nieuwbouw projecten in Amersfoort en aan het 
Bajes Kwartier in Amsterdam. Daar worden woningen gebouwd op plekken 
waar niemand woont. “Ik heb nu voor het eerst direct met bewoners te maken 
die hun woning gaan verlaten. En ik vind het mooi om te zien hoe betrokken 
bewoners zijn bij hun buurt en bij wat we gaan bouwen.”
 

Overtoomse Veld 
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Leuk en leerzaam voor kinderen 
Sinds de zomer wonen vijf studenten tijdelijk in de buurt via het project Vooruit. In ruil voor de woonruimte zetten 
zij zich tien uur per week in voor de buurt. Uit de vele gesprekken die de studenten in de buurt hebben gevoerd, 
bleek dat er vooral behoefte is aan activiteiten voor kinderen. Omdat kinderen met sport al voldoende aan hun 
trekken komen, organiseren de studenten creatieve activiteiten die leuk en leerzaam zijn.  
recepten meer over de wereld om hen heen. Bij Theaterles schrijven kinderen samen het script voor een 
voorstelling, die ze opvoeren voor hun ouders. Bij Filmclub kijken ze naar een film en praten daar samen over. 
  

dag activiteit tijd leeftijd 

ma Rond de wereld 16.00-18.00 7+ 

woe Theaterles 15.00-17.00 10+ 

don Filmclub 16.00-18.00 7+ 

vrij Kidsclub 15.30-17.00 4+ 
Voor volwassenen organiseren de studenten elke maandag van 12.00 tot 14.00 uur conversatieles om beter 
Nederlands te leren spreken. Voor de conversatieles en theaterles is een maximum voor het aantal deelnemers. 
Informeer via jacobgeelbuurt@vooruitprojecten of er nog plaats is. 
Alle activiteiten zijn in buurtcentrum Jacomenius,behalve de Theaterles. Die is in de Huibersschool.  
Buurtcentrum Jacomenius zit in het gebouw van het Comenius Lyceum en heeft een eigen ingang in de Jacob 
Geelstraat, tegenover Ara Cora 
 
Grofvuil op donderdag 
Houdt u grote opruiming omdat u binnenkort gaat verhuizen? Hou 
er dan alstublieft rekening mee dat donderdag de ophaaldag van 
grofvuil is. U kunt uw spullen woensdag vanaf 21.00 buiten zetten 
tot donderdag 7.30 uur. Zet ze bij een ophaalplek voor grofvuil.  

Geen brood op straat 
U wilt toch ook liever geen ratten in de 
buurt? Doe dan uzelf en uw buren een 
plezier en gooi geen oud brood op straat 
want dit trekt ratten aan. 

 
 

Wat kunt u de komende maanden verwachten? 
 Oplevering bungalows naast de Hemsterhuisflat  februari 2020 
 Inloopbijeenkomst over de plannen voor de nieuwbouw voorjaar 2020 

 
 
Contact met de Alliantie 
 Woont u in fase 1 en heeft u vragen over uw 

herhuisvesting? U kunt elke woensdag van 10.00 tot 
11.30 terecht op het spreekuur in de Hemsterhuisstraat   
29-1, een mail sturen naar jacobgeeloost@de-alliantie.nl   
of 088-00 232 00 bellen. 

 Woont u in fase 2 en heeft u vragen over uw 
herhuisvesting? Mail ons via jacobgeeloost@de-
alliantie.nl. Uw herhuisvesting start pas over ruim 2 jaar. 

 Heeft u een vraag over de vernieuwing? Mail dan Frans de 
Roos via fderoos@de-alliantie.nl 

 Wilt u met ons en de architect in gesprek over het ontwerp 
van de nieuwe woningen? Meldt u zich dan bij Nanny de 
Jager via ndejager@de-alliantie.nl. 

Waar vindt u de projectpagina  
Jacob Geelbuurt Oost? 
U vindt deze pagina op  
 www.de-alliantie.nl  
 Woningen & Projecten 
 Amsterdam 
 Nieuwbouw 

Op deze projectpagina vindt u informatie 
over de vernieuwing en de herhuisvesting. 
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