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In deze nieuwsbrief informeren wij u over:
• Wijziging in de plannen Camphuysenstraat 161-199 en Reviusstraat 161-199
• Ingangsdata Sociaal Plan en planning 1e, 2e en 3e fase sloop en nieuwbouw
• De 1e fase van de sloop en nieuwbouw Spieghelstraat
• Woningverbetering Vondellaan
• Milieustraat 7 maart 2020
• Spreekuur in de wijk
Wijziging in de plannen Camphuysenstraat 161-199 en Reviusstraat 161-199
In 2018 kregen huurders het bericht dat wij hun woning gingen slopen. En dat er nieuwe
woningen voor terug zouden komen. De plannen zijn gewijzigd. We gaan de woningen aan de
Camphuysenstraat 161-199 en Reviusstraat 161-199 niet slopen. De huurders zijn donderdag
13 februari hierover geïnformeerd. Wij vertelden ze tijdens een bewonersavond waarom we de
woningen niet slopen, wat we gaan doen met de woningen en wat dit voor hun betekent.
U woont in een wijk met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit past bij naoorlogse wijken in Nederland. Dit
noemen we een stempelstructuur. In overleg met de gemeente hebben we besloten deze herkenbare structuur te houden. Dit doen we door in elke straat een deel van de huidige woningen te
laten staan. We hebben na ons besluit gekeken wat we met de woningen gaan doen. We hebben
verschillende mogelijkheden onderzocht. Dit hele proces heeft tijd gekost.
Wij verbeteren deze woningen in 2021 vooral aan de buitenkant. De woningen worden energiezuiniger. Wij berekenen geen huurverhoging voor de verbeteringen. Ook krijgen deze bewoners
dit jaar (2020) geen huurverhoging.
Het niet slopen van de woningen betekent voor deze huurders dat ze kunnen blijven wonen in de
woningen. Ze vallen niet onder het sociaal plan. Als huurders willen verhuizen, krijgen ze voorrang
binnen het woningbezit van De Huismeesters.
Ingangsdata Sociaal Plan en planning 1e, 2e en 3e fase sloop en nieuwbouw
In het onderstaande overzicht staat wanneer het sociaal plan in gaat en voor welke huurders.
Ook staat er wanneer de 1e, 2e en 3e fase van de sloop/nieuwbouw staat gepland.
Adressen

Ingangsdatum Sloop van de Nieuwbouw*

Geplande oplevering

Sociaal Plan*

woningen*

Spieghelstraat 1-59

1 maart 2020

najaar 2021

2022

2023

Spieghelstraat 61-99

1 maart 2020

najaar 2021

2022

2023

Camphuysenstraat 86-196

1 maart 2021

najaar 2022

2023

2024

Camphuysenstraat 101-159

1 maart 2021

najaar 2022

2023

2024

Reviusstraat 86-196

1 maart 2022

najaar 2023

2024

2025

Reviusstraat 101-159

1 maart 2022

najaar 2023

2024

2025

*Bovenstaande overzicht is een voorlopige planning.

nieuwbouw*
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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 in per 1 maart 2020.
Dit geldt voor de huurders uit de Spieghelstraat 1-59 (oneven)
en 61-99 (oneven). Hieronder staat wat dit voor deze bewoners betekent.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle huurders krijgen een persoonlijk gesprek. Mireille van
der Velde, medewerker Wonen, legt tijdens het gesprek
uit wat het Sociaal Plan betekent. Ook bespreken we de
woonwensen en persoonlijke omstandigheden van de
huurders. Het gesprek leggen we vast in een bewonersdocument. We zijn al druk bezig met de gesprekken.
De huurders schrijven we in bij WoningNet
De huurders krijgen een wijkvernieuwingsurgentie. Deze
geldt alleen voor de stad Groningen.
Met deze inschrijving en urgentie kunnen huurders reageren op woningen die op WoningNet staan.
Als huurders hun woning opzeggen na 1 maart 2020, dan
ontvangen deze huurders een verhuiskostenvergoeding.
Tijdelijke huurders vallen niet onder het Sociaal Plan Wijkvernieuwing.
De sloop van de Spieghelstraat 1-59 en 61-99 staat gepland in het najaar van 2021.
We bouwen nieuwe woningen in 2022.
In 2023 leveren we de eerste nieuwbouwwoningen op.

Wat we precies gaan bouwen is nog niet bekend. Dit hoort u
later van ons.

Dit gaan we doen:
• het isoleren van de buitenmuur
• het isoleren van de plafonds van de bergingen
• nazien isolatie van het dak
• vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen
• plaatsen dubbel glas
• plaatsen mechanische ventilatie
• plaatsen nieuwe voordeur.
Milieustraat 7 maart 2020
Op initiatief van bewoners en in samenwerking met Platform
De Wijert en Groningen Schoon Dankzij Mij wordt
op 7 maart weer een Milieustraat georganiseerd.
Eind februari krijgt u hierover een folder in de brievenbus.
Spreekuur in de wijk
Elke dinsdagmiddag is er een spreekuur in de wijk.
Dit is in het wijkpand aan de Reviusstraat 177.
U bent zonder afspraak welkom tussen 15.00 en 17.00 uur.
Medewerkers van De Huismeesters beantwoorden uw vragen
of maken een vervolgafspraak.

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

Woningverbetering Vondellaan
We hebben in december de huurders van de
Vondellaan verteld over de plannen voor woningverbetering.
We vroegen de huurders akkoord te gaan met ons voorstel.
Ruim 85% van de bewoners is akkoord. Dit betekent dat het
plan voor woningverbetering aan de Vondellaan doorgaat.
Aannemer Brands voert de woningverbetering uit. Brands
controleert in januari en februari alle woningen. Ook informeert Brands de huurders persoonlijk over de werkzaamheden en de planning. We gaan er vanuit dat wij eind april 2020
starten met de werkzaamheden.

Altijd in de buurt!

