
Nieuwenhuysenbuurt                         
nieuwsbrief  nummer 7     juni 2020

De Alliantie is van plan om uw woning te slopen en om nieuwe woningen te bouwen. Via deze 

nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de plannen en van ander nieuws over uw buurt.  
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Gewijzigde planning 
Ook in coronatijd hebben we hard gewerkt aan 

de plannen voor de vernieuwing van uw buurt. 

Toch heeft corona voor vertraging gezorgd. Zo 

konden de overleggen met de bewoners-

commissie een tijdje niet doorgaan. Sinds kort 

komen we weer bij elkaar en zijn we druk bezig 

met het definitieve Sociaal Plan. Hierdoor schuift 

de planning van de vernieuwing op. We gaan er 

nu vanuit dat we in december 2020 de peildatum 

voor Fase 1 krijgen. Vanaf die datum start de 

herhuisvesting van de bewoners uit Fase 1. Zij 

krijgen hier te zijner tijd natuurlijk meer 

informatie over.  

Hieronder en op de achterzijde van deze 

nieuwsbrief vindt u de aangepaste planning. Let 

op: deze planning is onder voorbehoud en kan 

nog veranderen. De coronacrisis kan er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat we de planning 

opnieuw moeten aanpassen. 

Fennie Kerdijk met verlof 
Gebiedsontwikkelaar Fennie Kerdijk gaat per 1 

juli met zwangerschapsverlof. Cock Snel 

vervangt haar. Cock heeft veel ervaring met 

sloop-/nieuwbouwprojecten. Naar verwachting 

gaat Fennie begin november weer aan het werk. 

Cock Snel vervangt Fennie Kerdijk  
tijdens haar zwangerschapsverlof

Nieuwenhuysenstraat 1-31 oneven 

Slotermeerlaan 135-153 oneven 

Fase 2

Verwachte start herhuisvesting: 
zomer 2023 
Verwachte start sloop:  
eind 2024 
Verwachte oplevering:  
zomer 2027 

Fase 1

Verwachte start herhuisvesting: 
eind 2020 
Verwachte start sloop:  
zomer 2022 
Verwachte oplevering:  
eind 2024 

Fase 3

Verwachte start herhuisvesting: 
eind 2025 
Verwachte start sloop:  
zomer 2027 
Verwachte oplevering:  
eind 2029 

Burg. Vening Meineszlaan
183-209 oneven 
David Vosstraat 45-63 oneven 
Slotermeerlaan 130-150 even 

Nieuwenhuysenstraat 2-34 even
Slotermeerlaan 155-173 oneven 

Fases in kaart
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Wanneer kunt u wat verwachten? 

Sociaal plan maken met bewonerscommissie september 2018 tot zomer 2020 

Definitief besluit de Alliantie najaar 2020 

Bewoners geven hun mening najaar 2020 

Advies bewonerscommissie najaar 2020 

Herhuisvesting fase 1 eind 2020 t/m zomer 2022 

Sloop/nieuwbouw fase 1 zomer 2022 t/m eind 2024 

Herhuisvesting fase 2 zomer 2023 t/m eind 2024 

Sloop/nieuwbouw fase 2 eind 2024 t/m zomer 2027 

Herhuisvesting fase 3 eind 2025 t/m zomer 2027 

Sloop/nieuwbouw fase 3 zomer 2027 t/m eind 2029 

Let op: deze planning is een verwachte planning en kan (bijvoorbeeld door corona) nog veranderen. 

Informatie en contact 

U ontvangt ongeveer drie à vier keer per jaar een 

nieuwsbrief van ons. Daarin houden we u op de 

hoogte van de plannen en van ander nieuws in/over 

de buurt. We plaatsen deze nieuwsbrieven en andere 

informatie op onze website:   

www.de-alliantie.nl/nhb.  

Heeft u een vraag over de vernieuwing? Kijk dan bij 

de ‘Veelgestelde vragen’ op de website.  

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar 

nhb@de-alliantie.nl.    
Wij wensen u een fijne zomer! 

Pas goed op uzelf                         
en uw dierbaren. 


