
 

                                                                     
 
 

 

 

 

 

 
 
En dan is het al weer zo maart 2021. Nu de 
winterse buien weer voorbij zijn en het voorjaar 
zich aandient, willen we u weer bijpraten over de 
plannen van Opwierde 1.  
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 
een groot deel van de bewoners hun voorkeuren 
van de plattegronden hebben opgegeven. Via 
internet en tijdens de spreekuren heeft ruim 60% 
van de huurders gereageerd. Daarnaast zijn er 
allerlei vragen gesteld over de plattegronden in 
het algemeen en zijn opmerkingen geplaatst door 
bewoners.  
 
In deze nieuwsbrief informeren we u over de 
meest gestelde vragen onder de bewoners. Voor 
de meest actuele antwoorden op uw vragen 
verwijs ik u naar de website: 
www.opwierde1.nl/veel-gestelde-vragen/. 
 
Stand van zaken 
We bevinden ons in de laatste fase van de 
voorbereiding en willen  dan ook graag de eerste 
schetsontwerpen met u gaan delen. De 
presentatie van de plannen doen we op volgorde 
van de sloop en nieuwbouw per deelgebied.                 
Binnenkort gaan we met de planpresentaties van 
start.  Vanwege de Covid -19 kunnen we op dit 
moment geen (grootschalige) bijeenkomsten 
organiseren.  
 
U kunt erop rekenen dat we u op een digitale wijze  
informeren over de plannen.  
In de uitnodigingsbrief kunnen we u hier meer over 
berichten. Deze ontvangt u in medio maart. We 
houden de ontwikkelingen met betrekking tot 
groepsgrootte (Covid -19) goed in de gaten en 
zullen bewonerscommunicatie hierop aanpassen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op de laatste pagina en op de website vindt u de  
(verwachte)  planning over de presentatie van de 
deelgebieden . 
 
Tijdens de presentatie krijgt u een volgvlucht te 
zien van de verschillende deelgebieden. 
De benaming van de deelgebieden is als volgt: 
1 - Noorderpoort locatie 
3 – Mr. Borgesiusstraat 
4 – Hofjes -  Gr. Edzardstraat, Rengersstraat, G. van 
Saksenlaan, A. Eppenstraat 
6b - Patrimoniumstraat en K. ter Laanstraat 
7 -  G. van Saksenlaan – galerijflat 
9 – Mr. AT. Voslaan 
10  G. van Saksenlaan – portiekflats 

Korte terugblik 

Uit de persoonlijke gesprekken en de reactie op de 

website zijn een aantal vragen naar voren 

gekomen. Onderstaand een reactie hierop.  

Wat houdt het Sociaal plan in?  
Door de sloop en nieuwbouw van uw woning, 

heeft u rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in 

het Sociaal Statuut (ook wel Sociaal Plan genoemd) 

van Woongroep Marenland.  

1. U krijgt een vergoeding voor de verhuis- en 

herinrichting. Het bedrag dat u hiervoor krijgt is  
 € 6.334,- (prijspeil 2021).  

Het Sociaal Plan geldt pas wanneer u een brief met 
de sloopaanzegging heeft ontvangen. We 
verwijzen u naar de website (www.opwierde1.nl) 
voor het Sociaal plan. 
 
Geldt het aanvullend pakket ook? 
Omdat wij uw woning gaan slopen ten gevolge van 

de versterkingsopgave, kunt u straks gebruik 

maken van het Sociaal Plan met  aanvullend 

pakket. 
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Wat wordt mijn huur na de verhuizing? 
Woonlastengarantie bij verhuizing naar een 
gelijkwaardige nieuwbouw woning. Dit houdt in 
dat de huidige woonlasten (gas, licht en huur) in de 
nieuwe situatie niet meer zijn dan wat uw 
woonlasten nu zijn, indien u in een gelijkwaardige 
nieuwbouwwoning komt te wonen. Deze garantie  
geldt niet als u bijvoorbeeld van een appartement 
verhuist naar een gezinswoning of als u naar een 
bestaande woning verhuist.  
 
Wat is er geregeld voor mijn verhuizing? 
U kunt gebruik maken van de diensten van ons 
verhuisbedrijf, voor zowel de verhuizing naar de 
nieuwe woning, als naar de wisselwoning.  

Dit geldt niet als u verhuist naar een bestaande 

woning of naar elders verhuist. Deze regeling is 

vastgesteld door de NCG. 

 

Wat is er geregeld voor mijn wandafwerking? 

Wij bieden een standaard pakket via een erkend 

schilderbedrijf om muren in de nieuwe woning te 

laten behangen tegen een vergoeding van € 1010,- 

(prijspeil 2020). Dit wordt in mindering gebracht 

op uw verhuiskostenvergoeding. 

 
Moet ik ook naar een wisselwoning?  
Wanneer u uit uw huidige woning moet, in 

afwachting op de nieuw te bouwen woning, moet 

u verhuizen naar een tijdelijke woning 

(wisselwoning). Dit zijn bestaande woningen, die 

wij voorzien van vloer- en raambekleding en 

wandafwerking, waarbij u alleen uw eigen spullen 

hoeft te verhuizen. Wij wijzen u de wisselwoning 

toe. Waar dit mogelijk is, houden wij rekening met 

uw persoonlijke situatie. Mocht u nu bijvoorbeeld 

in een gelijkvloerse woning wonen en bent u slecht 

ter been, dan bieden wij u eenzelfde soort woning 

aan. 

Wat gebeurt er met mijn Zelf aangebrachte 
voorzieningen? 
Wij krijgen veel vragen over de zelf aangebrachte 

voorzieningen, zoals garages, schuurtjes, volières   

etc. die u zelf bij uw huidige woning heeft 

geplaatst. Deze worden beoordeeld tijdens de 

huisbezoeken. We maken hiervoor nog een 

afspraak met u in lijn met de verwachte sloop en 

nieuwbouw.  

Brief verhuiskostenvergoeding 
Onlangs heeft u een brief ontvangen over de 
verhuiskostenvergoeding. Hierin is aangegeven 
dat wanneer u er voor kiest om bijvoorbeeld een 
woning te kopen of naar elders te verhuizen, u bij 
opzegging de wettelijke verhuiskostenvergoeding 
ontvangt,. Ook al is er nog geen sloopaanzegging 
naar u verstuurd.  
Wanneer kom ik hiervoor in aanmerking? 

 U heeft een  koopwoning gekocht. 

 U gaat  een woning van andere 
woningcorporatie of organisatie huren 
(elders in het land). 

 



 

                                                                     
 
 

 

  

Vragen? 
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief  
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  
Erik Scheltens, woonconsulent van Nijhuis Noord.   
 

 
Email: opwierde1@nijhuis.nl 
Telefoonnummer:  0592 – 400 
500. 
 

 

 


