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In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

• de woningverbetering in de Vondellaan
• 1e fase sloop/nieuwbouw Spieghelstraat 1-99 (oneven)
• 2e fase sloop/nieuwbouw Camphuysenstraat 101-159 (oneven), 84-196 (even)
• 3e fase sloop/nieuwbouw Reviusstraat 101-159 (oneven), 84-196 (even)
• hoogte vergoedingen sociaal plan 2020 
• Huurdersbelang Groningen-Zuid en klankbordgroep
• wat gaan we bouwen 
• hoe gaat het verder
• voorbeeld plattegronden 
• wij verhuren leeggekomen woningen tijdelijk

De woningverbetering in de Vondellaan is in volle gang
Wij volgen de adviezen van het RIVM op. En wij houden ons aan de regels ‘Samen veilig 
doorwerken’. Het Ministerie en de bouwsector maakten deze regels. Daardoor konden wij 
de werkzaamheden weer veilig opstarten.  

Vanaf half mei 2020 plaatsten we de steigers. In juni voerden we de eerste werkzaam-
heden uit aan de buitenkant van de flat. Vanaf 15 juni plaatsten we de eerste nieuwe 
kunststof kozijnen en de mechanische ventilatie bij de huurders. 

De woningverbetering gaat volgens planning. Voor de bouwvakvakantie hebben de eerste 
portieken nieuwe kozijnen. Tijdens de bouwvakvakantie (20 juli tot en met 7 augustus) 
liggen de werkzaamheden stil. Vanaf 10 augustus gaan de aannemers verder met de 
werkzaamheden.
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1e fase sloop/nieuwbouw 
Spieghelstraat 1-99 (oneven)
• Vanaf 1 maart 2020 ging het Sociaal Plan voor de 

huurders van de Spieghelstraat in.
• Al 16 huurders vonden met hun wijkvernieuwings-  

urgentie een andere woning.
• We verhuren lege woningen weer tijdelijk.

2e fase sloop/nieuwbouw 
Camphuysenstraat 101-159 (oneven), 86-196 (even)
• Vanaf 1 maart 2021 gaat het Sociaal Plan voor de 

huurders van de Camphuysenstraat in. 
• De persoonlijke gesprekken beginnen in het najaar 

van 2020.
• We bellen u om een afspraak voor het persoonlijke 

gesprek te maken.
• Tijdens de persoonlijke gesprekken:
 - kunt u uw persoonlijke situatie vertellen
 - krijgt u uitleg over het Sociaal Plan Wijk-
  vernieuwing
 - kunt u uw wensen voor een woning doorgeven
• De wijkvernieuwingsurgentie gaat in vanaf 1 maart 

2021
• Vanaf deze datum kunnen de huurders van de            

Camphuysenstraat reageren op woningen die op            
WoningNet staan. 

• Bij een huuropzegging na 1 maart 2021 kunnen deze 
huurders verhuizen met een vergoeding.

3e fase sloop/nieuwbouw 
Reviusstraat 101-159 (oneven), 86-196 (even)
• Vanaf 1 maart 2022 gaat het Sociaal Plan voor de 

huurders van de Reviusstraat in.
• De persoonlijke gesprekken zijn in 2021.

Hoogte vergoedingen Sociaal Plan 2020
Elk jaar worden de wijkvernieuwingsvergoedingen aange-
past. Vanaf 1 maart 2020 gelden de volgende bedragen. 
Deze zijn vastgesteld tot 1 maart 2021. 

Verhuiskostenvergoeding € 6.411,00 
-  1e deel (bij huuropzegging)  € 5.591,00 
-  2e deel (bij inleveren sleutels)  € 820,00 

Herinrichtingsvergoeding wisselwoning € 695,00

Huurdersbelang Groningen-Zuid en Klankbordgroep
Begin juni spraken we met de Klankbordgroep en de 
leden van Huurdersbelang Groningen-Zuid. Dit was een 
overleg in het MFC. Op 1,5 meter van elkaar. Het was fijn 
om elkaar weer te ontmoeten. We bespraken het 
stedenbouwkundig plan en het proces van de sloop/
nieuwbouw. We legden uit welke keuzes De Huismeesters 
heeft gemaakt. Ook bekeken we voorbeeld plattegronden 
van de nieuwbouw. 

Wat gaan we bouwen
We slopen in De Wijert 222 woningen en 77 garageboxen. 
We bouwen meer woningen terug. Hoeveel precies hangt 
af van de definitieve plannen. Dit is nog niet bekend. 

Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan is de 
basis voor waar wij welke woningen kunnen bouwen. In 
het plan staat hoe de wijk is opgebouwd (de structuur, 
type woningen, hoe de woningen liggen, het groen in de 
wijk). Ook staat in dit plan wat we nieuw willen bouwen 
(soort woning, op welke plek we willen bouwen en hoe 
hoog). De gemeente is positief over het stedenbouw-
kundig  plan.

We slopen 4 blokken met portiekwoningen. We 
bouwen galerijwoningen met lift hiervoor terug. Deze 
nieuwe blokken worden 4 en 5 woonlagen hoog. De 
woningen krijgen een of twee slaapkamers. 

We slopen 20 galerijwoningen. Op deze plek bouwen we 
14 gezinswoningen met drie slaapkamers. In alle wonin-
gen is een mogelijkheid voor een vierde slaapkamer. 

Hoe gaat het verder
Wij hebben in april drie aannemers gevraagd om een plan 
te maken. Zij kregen van ons voorkeursplattegronden en 
eisen mee waaraan de nieuwe woningen moeten 
voldoen. Deze aannemers maken hun eigen plan en 
sturen dit na de zomer naar ons toe. Daarna maken wij 
een keuze. Onze keuze laten wij in het najaar aan u zien 
tijdens een Inloopbijeenkomst. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging.  



Voorbeeld plattegronden
Hieronder staan de voorbeeld plattegronden die wij aan de aannemers gaven. Met deze plattegronden gaven wij aan 
hoe de woningen ongeveer eruit moeten komen te zien. Dit zijn niet de definitieve plattegronden. 

Voorbeeld plattegrond 
galerijwoningen met lift en 

2 slaapkamers

Voorbeeld plattegrond 
galerijwoningen met lift en 

1 slaapkamer

Voorbeeld plattegrond 
gezinswoningen met tuin en 

3 slaapkamers

4e slaapkamer is mogelijk
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Huurders die onder het sociaal plan vallen, mogen verhuizen naar woningen die wij terug bouwen. Dat is een 
afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. 

Wij verhuren leeggekomen woningen tijdelijk
We verhuren niet zomaar. Huurders met een tijdelijk huurcontract moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Graag informeren wij u over deze voorwaarden.

• De kandidaat moet ingeschreven staan bij Woningnet Groningen.
• De kandidaat is 23 jaar of ouder.
• De woningen worden minimaal voor een half jaar verhuurd.
• De tijdelijke woningen worden niet verhuurd aan gezinnen of alleenstaanden met inwonende kinderen.
• De kandidaat moet een bruto huishoudinkomen hebben lager dan € 38.035.
• Kandidaten met schulden en/of huurachterstanden komen niet in aanmerking voor deze woningen.
• De kandidaat moet een goede verhuurdersverklaring overhandigen van de huidige verhuurder.
• De kandidaat moet een positief huurdersverleden bij De Huismeesters hebben in het geval de kandidaat eerder 

bij ons heeft gehuurd of heeft ingewoond.
• Na de tijdelijke huurperiode is de tijdelijke huurder zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een nieuwe      

woning.

Kent u iemand die tijdelijk een woning wil huren? Dan kan degene contact met ons opnemen. Dit kan door een 
e-mail te sturen naar verhuur@dehuismeesters.nl.

Heeft u vragen?
Door het coronavirus houden wij nog geen spreekuur in de wijk. Zodra wij weer starten met het spreekuur, laten wij 
u dit weten. Heeft u vragen? Blijf er niet mee zitten! U kunt contact opnemen met Mireille van der Velde. Dit kan via 
het algemene telefoonnummer van De Huismeesters (050) 365 71 71. U kunt haar ook e-mailen via 
info@dehuismeesters.nl. Tijdens haar vakantieperiode kunt u bij een collega terecht.  

Wij wensen u een fjne vakantie!

Altijd in de buurt!


