
Nieuwsbrief De Wijert
december 2020

Het coronavirus heeft invloed op iedereen. En dus ook op onze projecten in De Wijert. 
Wij volgen de adviezen van het RIVM op. Wij houden ons aan de regels ‘Samen veilig 
doorwerken’. Daardoor kunnen wij werkzaamheden veilig uitvoeren en projecten voor-
bereiden. Hierdoor gaan dingen anders dan dat we gewend zijn. We zijn daarom 
blij met uw medewerking. We doen het samen! 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:
• woningverbetering Vondellaan 314-424
• woningverbetering Camphuysenstraat 161-199 en Reviusstraat 161-199
• woningverbetering Spieghelstraat 16-126
• 1e fase sloop/Nieuwbouw Spieghelstraat 1-99
• 2e fase sloop/nieuwbouw Camphuysenstraat 101-159 en 86-196 
• 3e fase sloop/nieuwbouw Reviusstraat 101-159 en 86-196
• Huurdersbelang Groningen-Zuid en klankbordgroep
• sloop/nieuwbouw
• verkoop Vondellaan
• contact

Plattegrond
Voor alle duidelijkheid het overzicht van de projecten en de plattegrond. 

Met blauw hebben we aangeven welke woningen en garageboxen we slopen. 

Met oranje hebben we aangegeven welke woningen we verbeteren en verkopen 
(we verkopen bij mutatie).
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Woningverbetering Vondellaan 314 t/m 424 (even)
Het project woningverbetering Vondellaan hebben we in 
november afgerond. Vanaf 15 juni plaatsten we de eerste 
nieuwe kunststof kozijnen en de mechanische ventilatie 
bij de huurders. 

Ondanks deze bijzondere coronaperiode hebben alle 
huurders zeer goed meegewerkt. Aannemer Brands en De 
Huismeesters bedankten de huurders voor hun medewer-
king en hun gastvrijheid door het aanbieden van een tasje 
met inhoud. 

Woningverbetering galerijwoningen Camphuysenstraat 
161 t/m 199 (oneven) en Reviusstraat 161 t/m 199 (on-
even)
In maart 2021 starten we met de woningverbetering in de 
galerijwoningen. 70% van de huurders ging akkoord met 
het ‘redelijk voorstel’. In het ‘redelijk voorstel’ legden we 
uit wat we aan de woning gaan doen en hoe de procedure 
eruit ziet. ‘70% akkoord’ is wettelijk nodig voor de veran-
deringen.

Hieronder leest u hoe de planning eruit ziet:

December 2020
• huurders hebben de modelwoning aan de                  

Reviusstraat 195 bezichtigd
• huurders kregen een brief waarin staat dat 70% van 

de huurders akkoord is

Maart 2021
• start woningverbetering

Woningverbetering Spieghelstraat 16 t/m 126 (even)
In augustus 2021 willen we starten met de woningverbe-
tering in deze portiekwoningen. Voordat dit kan vragen 
we ook deze huurders (met een huurcontract voor onbe-
paalde tijd) akkoord te gaan met het ‘redelijk voorstel’.  

Hieronder leest u hoe de planning eruit ziet:

Februari 2021
• huurders ontvangen het ‘redelijk voorstel’ van De 

Huismeesters 
• huurders ontvangen een akkoordverklaring
• huurders krijgen een uitnodiging om de modelwoning 

aan de Spieghelstraat 22 te bezichtigen 

Maart 2021
• huurders krijgen een brief waarin staat of de 70% van 

de huurders akkoord is of niet 



1e fase sloop/nieuwbouw Spieghelstraat 1 t/m 99 
(oneven)
Op 1 maart 2020 is het Sociaal Plan voor de huurders van 
de Spieghelstraat ingegaan. Meer dan de helft van de 
huurders zegden hun woning op en vonden een andere 
woning. De overige huurders zoeken nog een woning. Of 
gaan tijdelijk naar een wisselwoning en keren terug in de 
nieuw te bouwen woningen.

Hieronder leest u hoe de planning eruit ziet:
• in december ontvingen de huurders die onder het  

Sociaal Plan vallen en huurders van een garagebox in 
de Spieghelstraat boxen 1 t/m 24 (even en oneven) de         
officiële ‘juridische opzegging’

• huurders moeten voor 1 juli 2021 hun woning          
verlaten

 o ze verhuizen dan naar een nieuwe definitieve   
  woning of een wisselwoning
• het huurcontract van tijdelijke huurders eindigt per     

1 juli 2021 
 o of eerder als ze zich niet als goed huurder   
  gedragen of zelf eerder opzeggen
• in augustus 2021 start de sloop 

2e fase sloop/nieuwbouw Camphuysenstraat 101-159 
(oneven) en Camphuysenstraat 86-196 (oneven)
Na de Spieghelstraat slopen we de Camphuysenstraat. 
In november 2020 zijn de wijkvernieuwingsgesprekken 
gestart. 

Hieronder leest u hoe de planning eruit ziet.

Oktober 2020
• huurder ontvingen brief sloopaankondiging 

November 2020 – februari 2021
• we bellen huurders om een afspraak te maken voor 

het persoonlijk gesprek
• persoonlijke gesprekken in het wijkpand aan de        

Reviusstraat 177 
• tijdens de persoonlijke gesprekken krijgen huurders 

uitleg over Sociaal Plan, kunnen ze woonwensen 
doorgeven en vertellen over hun persoonlijke situatie.

 

Maart 2021
• het Sociaal Plan en de wijkvernieuwingsurgentie gaat 

in vanaf 1 maart 2021
• vanaf deze datum kunnen deze huurders reageren op 

woningen die op WoningNet staan.
• na 1 maart 2021 kunnen deze huurders verhuizen met 

een vergoeding

3e fase sloop/nieuwbouw Reviusstraat 101-159 (oneven) 
en Reviusstraat 86-196 (even)
Na de Camphuysenstraat slopen we de Reviusstraat. 
• het Sociaal Plan gaat, voor de huurders van de          

Reviusstraat, in vanaf 1 maart 2022
• de persoonlijke gesprekken zijn in najaar 2021

Huurdersbelang en Klankbordgroep
Eind oktober spraken we met de Klankbordgroep en leden 
van Huurdersbelang. We bespraken de vorderingen in het 
proces van de sloop/nieuwbouw. En ze kregen een update 
van de projecten woningverbetering en verkoop 
Vondellaan. Volgens planning zitten we weer in januari bij 
elkaar. Dan maken ze kennis met de aannemers die gaan 
slopen en bouwen. En met de nieuwbouwplannen.

Sloop/nieuwbouw
We slopen in De Wijert in totaal 222 woningen en 77 
garageboxen. We bouwen meer woningen terug. Hoeveel 
precies hangt af van de definitieve plannen. Dit is nog niet 
bekend. 

We slopen 202 portiekwoningen. We bouwen galerij-
woningen met lift hiervoor terug. Deze nieuwe blokken 
worden 4 en 5 hoog. De woningen krijgen 1 of 2 slaapka-
mers. 

We slopen 20 galerijwoningen. Op deze plek bouwen we 
14 eengezinswoningen met 3/4 slaapkamers. 

Wij vroegen in april drie aannemers om een plan te ma-
ken. Zij kregen van ons voorkeursplattegronden en eisen 
mee waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. In 
september presenteerden drie aannemers een plan voor 
nieuw te bouwen woningen aan ons. Wij maakten een 
keuze uit deze drie plannen. Het gekozen plan is nog niet 
definitief. Huurdersbelang en de klankbordgroep betrek-
ken we bij het uitwerken van de plannen.



december 2020            

Verkoop Vondellaan
Vanaf december gaat de verkoop van de leegstaande woningen in de Vondellaan van start. De huurders van de 
Vondellaan kunnen hun eigen woning kopen of één van de leegstaande woningen. De woningen zijn aangeboden 
voor een vaste prijs. Deze huurders hoeven niet mee te bieden op de aangeboden woning via Funda. Ook de huur-
ders die onder het sociaal plan (gaan) vallen, kregen de mogelijkheid om een woning tegen een vaste prijs te kopen.

Heeft u interesse om een woning in de Vondellaan te kopen? Neem dan contact op met Pandomo Makelaars, 
de heer Nico Nijenhuis, telefoonnummer (050) 853 37 33.

Contact
Door de coronamaatregelen houden we nog geen spreekuur in de wijk. Als wij weer starten met het spreekuur, laten 
wij u dit weten. Heeft u vragen? Blijft u er niet mee zitten! U kunt contact opnemen met Mireille van der Velde, via 
het algemene telefoonnummer van De Huismeesters (050) 365 71 71. Of mailt u naar info@dehuismeesters.nl. 

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

Altijd in de buurt!

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen!


