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Wijkvernieuwing
De Wijert

We vertelden u vorig jaar over de vertraging

van de sloop en nieuwbouw van de

Spieghelstraat. Helaas loopt deze vertraging

nog meer op. Wij vertellen in deze nieuwsbrief

wat de gevolgen zijn voor de huurders.

1e fase sloop en nieuwbouw

Spieghelstraat 1-99 (on)

Garageboxen Spieghelstraat 1-24 (ev/on)

• We slopen de woningen en boxen in de Spieghelstraat

later. Wanneer dit is weten we nog niet. Een plek kun je

maar één keer gebruiken. Om te wonen, om te parkeren

of voor groen. Wij kijken samen met de gemeente hoe

we de beschikbare ruimte het beste kunnen inrichten.

• Dit proces neemt meer tijd dan we hadden verwacht.

• Voor huurders in een wisselwoning betekent de

vertraging dat ze nog langer in de wisselwoning moeten

wonen.

2e fase sloop en nieuwbouw

Camphuysenstraat 86-196 (ev), 101-159 (on)

Garageboxen Camphuysenstraat 25-64 (ev/on)

• De vertraging van de 1e fase zorgt ook voor vertraging

van de sloop en nieuwbouw van de Camphuysenstraat.

• De woningen en de garageboxen in de

Camphuysenstraat slopen we na de sloop van de

woningen in de Spieghelstraat.

• Huurders van de Camphuysenstraat hoeven niet per

1 juli 2022 uit hun woning. Op dit moment houden

we 1 november 2022 als einddatum aan.

• Huurders van garageboxen kunnen hun box tot

1 november 2022 blijven huren.

• Tijdelijke huurders krijgen een verlenging van hun

contract als zij geen overlast veroorzaken. En geen

huurachterstand hebben.

3e fase sloop en nieuwbouw

Reviusstraat 86-196 (ev), 101-159 (on)

Garageboxen Reviusstraat 65-77 (ev/on)

• De vertraging van de 1e fase zorgt ook voor vertraging

van de sloop en nieuwbouw van de Reviusstraat.

• Huurders van de Reviusstraat hoeven niet per

1 juli 2023 uit hun woning. Ze hoeven pas uit hun

woning, twee maanden nadat de woningen in de

Spieghelstraat klaar zijn. Een precieze datum is nog niet

bekend.

• Als huurders uit de Reviusstraat willen doorstromen

naar de nieuwbouw in de Spieghelstraat, hoeven zij nu

maar 1x te verhuizen.

• Huurders van garageboxen kunnen hun box ook langer

blijven huren.

• Het sociaal plan is per 1 maart 2022 ingegaan. 

Vergoedingen Sociaal Plan 2022

1e deel € 5.822,- (bij huuropzegging) 

2e deel € 854,- (bij inleveren sleutels en goed opleveren 

van de woning)

Vergoeding wisselwoning € 724,-

Verkoop Spieghelstraat

De verkoop van de portiekwoningen is in maart 2022 van

start gegaan. Inmiddels zijn alle leegstaande woningen

verkocht. De zittende huurders kunnen blijven huren.

Heeft u vragen? Stel ze gerust.

U kunt contact opnemen met Mireille van der Velde via

telefoonnummer (050) 3657171 of via email:

info@dehuismeesters.nl.

Stelt u uw vragen liever aan Huurdersbelang Groningen-

Zuid? Neem dan contact op via e-mail: 

huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com
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voortgang
wijkvernieuwing

Inloopbijeenkomst 12 april 2022

De Huismeesters en de gemeente Groningen werken samen aan

plannen voor De Wijert.

Dinsdag 12 april waren de bewoners en omwonenden van de

sloopwoningen uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in de wijk

(locatie De Wiardt). Er waren mensen van de gemeente Groningen,

de klankbordgroep, Huurdersbelang, aannemer Trebbe en uiteraard

van De Huismeesters aanwezig om bewoners bij te praten over de

stand van zaken van het project.

Onder het genot van koffie/thee en wat lekkers konden bezoekers

uitleg krijgen over:

• de cultuurhistorische waarde van de wijk

• de voorbereiding van het project

• de ideeën voor het parkeren en het groen

• de plattegronden van de nieuwe woningen

• de technische installaties, duurzaamheid/energiezuinigheid en

materialen

• het sociaal plan wijkvernieuwing

 

Als de plannen definitief zijn en we echt van start kunnen, organiseren

we nog een keer een inloopbijeenkomst.

Woningplattegronden nieuwbouw

De bewoners van De Huismeesters ontvangen het boekje met de

plattegronden in hun brievenbus.

 


