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Toekomstplannen woonbuurt 
Van Ghentstraat, Van Nesstraat en Van Galenstraat 

Op donderdag 23 juni was een inloopbijeenkomst voor de bewoners van de Van Ghentstraat, Van 

Nesstraat en Van Galenstraat 6-22 (even huisnummers). Tijdens deze bijeenkomst zijn bewoners 

langs geweest om vragen te stellen over de toekomstplannen voor de buurt. In deze brief lichten we 

de toekomstplannen nog een keer toe en geven we u een doorkijk naar de komende periode.  

Toekomstplan voor de buurt

De afgelopen jaren heeft de Alliantie onderzoek gedaan 

naar de kwaliteit van de woningen en de mogelijkheden 

om de woonsituatie te verbeteren in de Van Ghentstraat, 

de Van Nesstraat en de Van Galenstraat 6 tot 22 even 

nummers. De bestaande situatie, de technische staat 

van de huizen, de omgeving en de verschillende soorten 

huizen is onderzocht. De uitkomst van die onderzoeken 

is dat de Alliantie het voornemen heeft deze woningen in 

de toekomst te vervangen door nieuwe, betaalbare, 

duurzame woningen.  

We willen samen met bewoners en omwonenden 

plannen maken voor de nieuwe buurt waar het prettig 

wonen is. Er komen in elk geval meer woningen terug 

dan er nu zijn. Er komen zowel sociale huurwoningen als 

huurwoningen in het middensegment. Dat betekent dat 

er voor iedereen die wil terugkeren een plekje is in de 

vernieuwde buurt.  

 

 

 

 
Eerst huurders informeren 

 

We weten dat veel van onze bewoners al lange tijd wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun woning en buurt. 

Daarom wilden we u hierover graag helderheid geven. Het bouwen van nieuwe woningen zal naar verwachting over enkele 

jaren starten. Dit bericht is ingrijpend voor u als bewoner. Daarom is de Alliantie op donderdag 23 juni, tijdens een 

inloopbijeenkomst, gestart met persoonlijke gesprekken met bewoners over hun woonsituatie en de toekomst ervan. De 

komende maanden, juli, augustus en september, willen wij met alle bewoners persoonlijk het gesprek aangaan.  

U kunt hiervoor zelf een afspraak maken met de bewonersbegeleiders Dorine Braak (06-15885118 of dbraak@de-

alliantie.nl) of Raymond van Harte (06-83229653 of rvanharte@de-alliantie.nl). 

De bewonersbegeleiders proberen ook zelf de komende maanden met u contact te leggen. 

Tijdens de bijeenkomst en ook daarna hebben we van een aantal huurders gehoord dat zij het vervelend vinden dat er nog 

geen nieuwbouwplan is. Wij kunnen die duidelijkheid nu nog niet geven omdat we graag met bewoners en omwonenden 

samen het plan voor de vernieuwde buurt willen maken. Dit past ook in de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt in 

de participatiegids. 
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Sociaal Plan 

 

Als we alle bewoners hebben gesproken, starten we het proces om samen een Sociaal Plan te maken. In een Sociaal Plan 

staan alle afspraken tussen bewoners en de Alliantie over de terugkeerregelingen, de verhuiskostenvergoeding, de nieuwe 

huurprijzen, enz. De afspraken maken we graag samen met een groepje bewoners. Dat groepje noemen we de 

meedenkgroep. U kunt zich hiervoor aanmelden tijdens het gesprek met de bewonersbegeleider. Als u dat gesprek al heeft 

gehad en u wilt uzelf toch nog aanmelden voor de meedenkgroep, stuur dan een e-mail naar de bewonersbegeleider 

Dorine Braak of Raymond van Harte. U krijgt dan in oktober een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.  

 

 

Contact met de Alliantie 

 

Zoals hierboven gemeld, kunt u een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken 

met onze bewonersbegeleiders. Zij zijn er voor alle vragen die u heeft over uw 

woonsituatie en de toekomst ervan. Maar ook om u een luisterend oor te bieden 

hoe het met u gaat, nu u dit nieuws heeft gehoord over het in de toekomst slopen 

van de woningen.  

Onze bewonersbegeleiders houden vanaf september ook spreekuur in de wijk. 

Iedere week op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur (het eerste spreekuur is op dinsdag 

6 september) zijn zij in een lege woning op Van Galenstraat 10 om uw vragen te 

beantwoorden. U kunt dan gewoon even binnenlopen. Een kopje koffie of thee staat 

voor u klaar.  

Heeft u eerder al vragen, aarzel dan niet en bel of mail dan gerust naar Dorine Braak of Raymond van Harte. Dorine Braak 

(06-15885118 of dbraak@de-alliantie.nl) of Raymond van Harte (06-83229653 of rvanharte@de-alliantie.nl). 

 
Planning 

 

De maanden juli, augustus en september gebruiken we om de gesprekken met alle bewoners te voeren. In oktober willen 

we starten met de meedenkgroep. Als u zich heeft aangemeld om mee te denken over het Sociaal Plan, ontvangt u eind 

september/begin oktober een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst voor het Sociaal Plan. Nadat de eerste gesprekken 

hierover hebben plaatsgevonden, start ook de fase van het ontwerpen van de nieuwe buurt. Ook hierover kunt u 

meedenken. Als u dit graag wilt, kunt u een e-mail sturen naar Dorine of Raymond.  

 

Veelgestelde vragen 

 

Tijdens de inloopbijeenkomst en in de persoonlijke gesprekken zijn vragen gesteld. Hieronder staan die vragen met een 

antwoord. De komende tijd gaan we de 1-op-1-gesprekken voeren en komen er zeker nog nieuwe vragen bij. Als alle 

gesprekken gevoerd zijn, krijgt u van ons een overzicht met alle vragen en antwoorden.  

 

Wat voor woningen komen er? 

We weten nog niet hoeveel en wat voor woningen er komen. Wel is het uitgangspunt dat er meer sociale huurwoningen 

terugkomen dan er nu zijn. En dat er ook een aantal woningen voor de middeninkomens komen met een huurprijs tussen  

€ 763,47 en € 1.100,00 (prijspeil 2022).  

 

Waarom is er nog geen plan? 

We willen de plannen voor de nieuwbouw graag samen met bewoners die willen terugkeren en omwonenden maken. Zo 

werken we aan een plan dat gedragen wordt door de mensen die er graag willen wonen en de mensen die er omheen 

wonen. 
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Wanneer moeten we verhuizen? 

Dat weten we nu echt nog niet. Dat duurt echt nog wel zeker anderhalf tot twee jaar. We gaan na de inloopavond eerst met 

alle huurders persoonlijk in gesprek. Daarna, naar verwachting rond oktober, starten de gesprekken over het Sociaal Plan. 

In het Sociaal Plan komen afspraken te staan die de Alliantie en bewoners met elkaar maken over de terugkeerregelingen, 

de verhuiskostenvergoeding, de nieuwe huurprijzen, enz. 

Na vaststelling van het Sociaal Plan kan iedere bewoner bepalen of hij/zij ermee akkoord gaat. Pas als minimaal 70% van 

de bewoners instemt met het Sociaal Plan, kan het project verder gaan. 

 

Kan ik terugkeren naar mijn straat? 

Het uitgangspunt is dat er meer sociale huurwoningen terugkomen dan er nu zijn. En dat er ook een aantal woningen 

komen met een huurprijs tussen € 763,47 en € 1.100,00 (prijspeil 2022). Het is nu nog niet duidelijk hoe het nieuwe plan 

eruit gaat zien, dus we kunnen nog geen garantie geven op terugkeer naar de eigen straat. Ook weten we nog niet wat voor 

type woningen er komen. U hoeft nu nog niet te kiezen voor terugkeer of niet. Pas als de plannen definitief zijn, vragen we 

aan u of u wilt terugkeren of toch liever ergens anders blijft wonen.  

 

Kan ik terugkeren naar de buurt als mijn inkomen hoger is dan voor een sociale huurwoning is toegestaan? 

Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen over 

vernieuwingsplannen voor buurten. Deze afspraken noemen we de ‘kaderafspraken’. In de kaderafspraken die nu gelden 

staat dat alle huurders met een belastbaar huishoudinkomen (op jaarbasis) van niet meer dan € 55.000 (prijspeil 2018, ca. 

anderhalf keer modaal) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en stadsvernieuwingsurgentie. Voor huurders 

met een hoger inkomen maken we aparte afspraken. Als u denkt of weet dat uw inkomen hoger is dan voor een sociale 

huurwoning is toegestaan, bespreek dit dan met de bewonersbegeleider in het persoonlijke gesprek. 

 

Moet ik zelf zoeken naar een andere woning? 

Ja, alle bewoners moeten zelf op zoek naar een andere woning. Dat hoeft nog niet meteen. Eerst gaan we de plannen 

maken en als de plannen definitief zijn en meer dan 70% van de bewoners heeft ingestemd met de afspraken uit het 

Sociaal Plan, krijgt u een stadsvernieuwingsurgentie. Met deze urgentie kunt u (met voorrang) gaan zoeken naar een 

andere woning. We gaan u hier natuurlijk zorgvuldig in begeleiden. U staat hier niet alleen voor.  

 

Wordt mijn huis nog onderhouden de komende tijd?   

Jazeker. Wij onderhouden het huis en de algemene ruimte in het trappenhuis. Is er iets kapot in de woning of het 

trappenhuis, doe dan een reparatieverzoek bij ons op https://mijn.de-alliantie.nl of in de Alliantie app. Komt u er niet uit? Bel 

dan onze Klantenservice op nummer 088 00 232 00. De Alliantie houdt in haar plannen om woningen te onderhouden wel 

rekening met de toekomstplannen en behandelt bijvoorbeeld geen persoonlijke aanvragen voor dubbel glas meer en maakt 

een verstandige keuze bij kostbare maatregelen.   

 


