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In deze nieuwsbrief informeren wij u over:
• de verandering in de planning van het project woningverbetering 
• de woningverbetering van de Vondellaan
• de 1e fase sloop en nieuwbouw Spieghelstraat 
• de bijeenkomsten met de klankbordgroep
• de afstemming met de gemeente
• communicatie
• het spreekuur in de wijk vanaf januari 2020

Verandering in de planning project woningverbetering Vondellaan en Spieghelstraat
We hebben in de stad Groningen te maken met de ‘Generieke Ontheffing’. Dit betekent dat 
wij bij alle bouw- en onderhoudsprojecten moeten letten op vleermuizen, gierzwaluwen en de 
huismus. Als ze die dieren vinden, moeten we eerst voor vervangende nestkasten zorgen. Pas 
daarna mogen we starten met de werkzaamheden.

Uit onderzoek blijkt dat in de Spieghelstraat (4-hoog) een vleermuizenkolonie woont. Het blok 
Spieghelstraat 16 t/m 126 noemen ze een ‘Hotspot’. Dit betekent dat we aan regels moeten 
voldoen om deze dieren te beschermen. We moeten hiervoor een plan inleveren bij de 
provincie. Hierin staat hoe we met deze vleermuizenkolonie omgaan, voordat we beginnen 
met de werkzaamheden. De provincie moet dit plan beoordelen en haar goedkeuring geven.

Omdat we niet weten of de provincie goedkeuring geeft, starten we in 2020 niet met het 
project aan de Spieghelstraat. De werkzaamheden in de Spieghelstraat (4-hoog) voeren we in 
2021 uit. 

Woningverbetering van de Vondellaan
We hebben de huurders van de Vondellaan verteld over de verandering in de planning. 
We nodigden ze uit voor een inloopmiddag/avond op 12 december in de modelwoning 
Spieghelstraat 22. Huurders keken naar de nieuwe kunststof kozijnen, de mechanische 
ventilatie, de nieuwe voordeur. En stelden hier vragen over. Ook de planning en de werkwijze 
kwamen aan de orde. Zo’n 30 tot 35 bewoners bezochten de modelwoning. 

We vragen de huurders akkoord te gaan met ons voorstel. Als 70% van de huurders akkoord 
gaat, gaan de veranderingen door. 

De eerste akkoordverklaringen ontvingen we al via de post en tijdens de bijeenkomst op 
12 december. We vragen de overige huurders van de Vondellaan de akkoordverklaring 
vóór 1 januari 2020 terug te sturen naar De Huismeesters. In januari 2020 informeren we de 
huurders of het project door gaat. 
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1e fase sloop en nieuwbouw Spieghelstraat 
We starten met de sloop en nieuwbouw in de 
Spieghelstraat. Het Sociaal Plan Wijkvernieuwing gaat 
volgend jaar in voor de huurders van:
• 30 portiekwoningen, Spieghelstraat 1 tot en met 59
• 20 galerijwoningen, Spieghelstraat 61 tot en met 99 
In januari 2020 krijgen deze huurders een brief waarin 
we de sloop aankondigen. 

Bijeenkomsten Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat nu uit zeven huurders uit de 
wijk, twee leden van Huurdersbelang Groningen-Zuid 
en De Huismeesters. In juli en oktober zat de klankbord-
groep bij elkaar. We bespraken de projecten. 

Ze vertelden ons wat er in de wijk leeft en adviseerden 
ons over:
• de kleuren (van de nieuwe balkondeur en de nieuwe 

voordeur in de Vondellaan)
• een steekraampje (in plaats van een rooster in het 

nieuwe kunststof kozijn)
• de communicatie naar de huurders 
 o graag eerder communiceren ook als er geen      
  duidelijkheid is 
 o informatieavonden in het nieuwe jaar voor de 2e  
  en 3e fase sloop
Daarnaast willen ze graag meekijken en meepraten over 
de nieuwbouw in de wijk. 

Afstemming met de gemeente
Wij zijn natuurlijk in gesprek met de gemeente over de 
ontwikkeling van de plannen. De diverse zaken die te 
maken met sloop en woningverbetering bespreken we 
met de gemeente en stemmen we goed met elkaar af.

Communicatie
Wij vinden het belangrijk om u regelmatig bij te praten 
over alle ontwikkelingen die spelen. Daarom sturen wij 
deze nieuwsbrief. Op deze manier bent u op de hoogte 
van de laatste situatie. We blijven dit doen. Ook willen 
wij persoonlijk met u in gesprek. We starten daarom met 
een spreekuur in de wijk.

Spreekuur in de wijk vanaf januari 2020
Vanaf 7 januari is er elke dinsdagmiddag een spreekuur in 
de wijk. Dit is in het wijkpand aan de Reviusstraat 177. 
Tussen 15.00 en 17.00 uur bent u (zonder afspraak) van 
harte welkom. Medewerkers van De Huismeesters 
beantwoorden uw vragen of maken met u een afspraak.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Mireille van der Velde via ons 
telefoonnummer (050) 365 71 71. Of u stuurt een e-mail 
naar info@dehuismeesters.nl. 

Stelt u uw vragen liever aan Huurdersbelang 
Groningen-Zuid? Neem dan contact op via e-mail: 
huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com

We wensen u fijne feestdagen!


