
Voorstel & advies BC N42, 27 november 2012

Inleiding
Voortbordurend op de uitslag van de draagvlakmeting, de tabel met de 
belangrijkste pijnpunten van de tegenstemmers en de uitsplitsing van de 
stemmingsuitslag van het kopblok en het hoofdblok, komt de 
bewonerscommissie met de volgende overwegingen, adviezen en 
voorstellien. 

Kopblok

Zoals uit de draagvlakmeting blijkt, is slechts 47 % van de bewoners van het 
kopblok voor huidige renovatieplannen. Er is derhalve geen draagvlak voor de 
plannen zoals deze er nu liggen. Dit is door de bewonerscommissie reeds 
geconstateerd door middel van een enquete medio 2011 en wordt nu, 
anderhalf jaar later, opnieuw geconstateerd. 

De tegenstemmers vinden hoogwaardige renovatie niet nodig en willen graag 
blijven wonen waar zij nu wonen. Het standpunt van de bewonerscommissie 
is dan ook dat het kopblok geen hoogwaardige renovatie behoeft, niet op 
wettelijke gronden, maar ook niet op basis van de uitslag van de 
draagvlakmeting. 

Advies:
Koppel het kopblok los van het hoofdblok, laat hoogwaardige algehele 
renovatie van het kopblok los en luister naar de wensen van de individuele 
bewoners. Onderhoud/renovatie op maat dus, zoals dit in de praktijk wel 
vaker voorkomt. Dit is mogelijk, omdat het om slechts 15 bewoners met een 
vast contract gaat. 

Voorstel
• De zeven bewoners die voor de renovatie zijn en graag willen 

verhuizen kunnen snel een stadsvernieuwsurgentie krijgen, danwel via 
directe bemiddeling van Eigen Haard andere woonruimte krijgen 
aangeboden. 

• Samen met het vertrek van de tijdelijke huurders zal op deze manier 
een groot deel van het kopblok leeg komen te staan. Met deze 
vrijgekomen woningen kan Eigen Haard doen wat zij wil. Eigen Haard 
krijgt (op basis van onze bevindingen en inzichten) vrij spel op de 
gehele begane grond van het koppand, op alle verdiepingen aan de 
Conradstraat 170 en in enkele woningen aan de Czaar Peterstraat. 

• De zes bewoners die steevast tegen de renovatie zijn, kunnen 
gedurende de renovatie in het blok in hun eigen woning blijven wonen. 
Eigen Haard kan met deze bewoners individuele afspraken maken 
over het al dan niet plegen van onderhoud aan de woningen. 



Hoofdblok

Zoals uit de draagvlakmeting naar voren komt, is  slechts 43 % van de 
bewoners voor de renovatieplannen in huidige vorm. 

De tegenstemmers blijken de meeste moeite te hebben met het feit dat zij niet 
kunnen terugkeren naar hun woning. Daarnaast hebben zij veel moeite met 
de hoogte van de huur. 
Wij hebben het idee dat er in het hoofdblok veel minima wonen die niet 
precies weten wat hun mogelijkheden zijn nu hun woning door verkoop of 
samenvoeging verdwijnt. Er dient dan ook op twee punten duidelijkheid 
gecreëeerd te worden voor de inviduele bewoner: “waar kan ik naartoe”  en 
“wat gaat me dat kosten”.  

Pijnpunt 1: ik kan niet terugkeren naar mijn woning

Advies
Maatwerk voor iedereen. Dit is mogelijk, omdat het om slechts 22 bewoners 
gaat die tegen de huidige renovatieplannen is. Het grootste gedeelte hiervan 
wil terugkeren naar N42, of naar een woning in één van de andere blokken in 
de buurt. 

Voorstel
Zoals hierboven aangegeven is er grote onduidelijkheid onder een deel van 
de bewoners over de mogelijkheden na renovatie. Daarnaast heerst er 
onduidelijkheid voor Eigen Haard en de BC omtrent hetgeen er precies onder 
‘terugkeer’ wordt verstaan. Het idee van fictieve toewijzing zoals voorgesteld 
voor blok N51 spreekt de BC van N42 dan ook zeer aan. De mogelijkheid om 
garanties te verbinden aan de fictieve toewijzing vindt de BC eveneens een 
goed idee. 

De wijze waarop deze toewijzing gebruikt wordt om inzicht te verkrijgen, 
wensen wij echter op een andere manier te organiseren dan bij N51 het geval 
is. Tijdens de draagvlakmeting is gebleken dat N42 (om wat voor reden dan 
ook) te maken heeft met een hoog aantal non-respondenten. Een schriftelijke 
procedure voor de fictieve toewijzing lijkt ons daarom geen goed idee. In 
plaats daarvan zouden we willen voorstellen om een kleine serie (bijvoorbeeld 
drie) bewonersavonden te organiseren, tijdens welke de bewoner in een 
persoonlijk gesprek met Eigen Haard over de individuele woonwensen kan 
spreken.

Een lid van de bewonerscommissie, en mogelijk iemand van wijksteunpunt 
wonen,  zal bij de gesprekken aanwezig zijn. Bewoners worden in de 
gelegenheid gesteld om over hun individuele situatie te spreken en hun 
wensen kenbaar te maken voor terugkeer in het eigen blok of in één van de 
andere blokken. Op deze manier kunnen woningen fictief worden toegewezen 
en krijgen de bewoners inzicht in wat mogelijk is qua woonruimte en huurprijs. 



Tegelijkertijd krijgen Eigen Haard en de bewonerscommissie inzicht in de 
vraag versus het aanbod van (met name) kleine en middelgrote woningen.

Stappenplan

1. De bewoners zullen door EH schriftelijk worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan één van de drie bewonersavonden die op verschillende 
dagen gepland worden, verspreid over tenminste twee weken. 

2. Er staan vier keuzes op het antwoordformulier:
a. Ik meld mij aan voor bewonersavond x.
b. Ik kan om dringende redenen niet naar een bewonersavond komen, 

en meld mij aan voor een thuisbezoek.
c. Ik wens geen persoonlijk onderhoud met Eigen haard, maar:

i. Doet u mij schriftelijk een aanbod van drie woningen met een 
kostenplaatje waar ik uit kan kiezen. 

ii. Een stadsvernieuwingsurgentie, zo snel mogelijk.1

3. Bewoners die een persoonlijk onderhoud met Eigen Haard wensen, 
krijgen bericht over het exacte tijdstip van hun gesprek op de 
bewonersavond. Tijdens de avond kunnen zij hun persoonlijke zorgen 
en wensen uitspreken, en kan er in overleg met Eigen Haard een plan 
op maat worden gemaakt. 

4. Bewoners die niets van zich hebben laten horen, ontvangen een 
tweede uitnodiging voor een thuisbezoek. Mocht men daar ook niet op 
reageren, dan houdt het op.

Pijnpunt 2: te hoge huren. 

Advies
• Bewoners die door verkoop of samenvoeging niet naar hun eigen 

woning kunnen terugkeren en doorschuiven naar een kleine of 
middelgrote woning (t/m 52 m2), krijgen geen Donnerpunten 
doorberekend. 
Dit is mogelijk, omdat het om slechts een tiental terugkeerders naar 
dergelijke woningen gaat. Bovendien zal het afzien van hoogwaardige 
algehele renovatie van het koppand kostenbesparend werken. 

• Een speciale huurregeling voor de allerarmste huurders. Het argument 
dat bewoners de hogere huurprijs kunnen compenseren met 
huurtoeslag, zal de bewoners niet gerust kunnen stellen nu de 
toekomst van de huurtoeslag onzeker is. 

Nieuwe draagvlakmeting
Na de hierboven beschreven bewonersavonden en de fictieve 
woningtoewijzingen zal er opnieuw overleg moeten plaatsvinden met de 
bewonerscommissie om vast te stellen of een nieuwe draagvlakmeting 
wenselijk is.
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 NB is het mogelijk om deze bewoners voor de aanvraag van de peildatum een 
stadsvernieuwingsurgentie + verhuiskosten aan te bieden?


