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De 179 eengezins- en duplexwoningen in het Tuinstraatkwartier
(Jasmijnstraat, Lathyrusstraat, Meidoornpad, Seringstraat en Tuinstraat) in De
Bilt zijn gebouwd tussen 1948 en 1953. Deze sociale huurwoningen zijn bouwtechnisch aan ingrijpende vernieuwing toe. SSW is daarom met de bewonerscommissie in gesprek over het toekomstplan van de wijk. Het doel van dit
plan is dat de slechte punten van de woningen worden opgelost en de sterke
punten van de woningen en de wijk behouden blijven. De uitgangspunten voor
het toekomstplan zijn: betaalbaarheid (zowel voor SSW als de huurders), mogelijkheid tot terugkeer voor de bewoners, een levensloopbestendige wijk en
duurzaamheid.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
1 - Bedankt
2 - Resultaten Woonwensenonderzoek
3 - Belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoeksrapport
4 - Van de bewonerscommissie
5 - Vervolg
1 - Bedankt
Van september tot november 2016 heeft bureau Steingoed een Woonwensenonderzoek
uitgevoerd in uw wijk. Op voorstel van de bewonerscommissie en in opdracht van SSW.
De bewoners van de 179 huurwoningen ontvingen een vragenlijst en een uitnodiging
voor een huisbezoek. De gegevens van ruim 85% van alle huurders zijn verwerkt
in het onderzoek. Dat is een geweldige score, want dankzij dit grote aantal
reacties geeft het onderzoek een goed beeld van uw wensen, zorgen en
verwachtingen met betrekking tot uw woning en uw wijk.
Graag bedanken we iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld
en/of heeft meegewerkt aan het huisbezoek.

2 - Resultaten Woonwensenonderzoek
De vragenlijst is gemaakt door bureau Steingoed, SSW en de bewonerscommissie. Op 8 september 2016
is de vragenlijst met een begeleidende brief bezorgd bij de 179 huurders. Op 19 september 2016 is de
medewerker van Steingoed gestart met bellen naar de bewoners en de eerste interviews.
Hieronder leest u een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.
Wilt u het volledige onderzoeksrapport lezen? Kijk dan op de website (http://tuinstraatkwartier.jimdo.com/)
of op de facebookpagina (www.facebook.com/tuinstraatkwartier) van de bewonerscommissie. Wilt u een
papieren versie? Neem dan contact op met de bewonerscommissie.
a.






Uitvoering onderzoek
In totaal hebben 152 huishoudens gereageerd
Er zijn 138 huisbezoeken gebracht en interviews afgenomen
11 bewoners stuurden alleen een vragenlijst in
1 bewoner is op kantoor geweest
2 bewoners hebben wel een huisbezoek gehad, maar de vragenlijst niet ingevuld

b. Samenstelling huishoudens in de wijk:
 88% van de huishoudens bestaat uit een of twee personen
 Jongste bewoner is 26 jaar, oudste is 94 jaar
c. Beoordeling huidige woning
De algemene waardering voor de woning is gemiddeld 3,1 (op een schaal van 1 tot 5). Het best gewaardeerd zijn de tuin en de grootte van de kamers (vooral de woonkamer). Het toilet en de badkamer krijgen
de minste waardering (2,6).
d. Bouwkundige/technische gebreken
 60% van huurders eengezinswoning ervaart gebreken
 71% van huurders duplexwoning ervaart gebreken
e. Meest genoemde ergernissen in de woning
Niet geheel onverwacht zijn de meest genoemde ergernissen in de woning kou, vocht, tocht en schimmel
en de daardoor veroorzaakte hoge stookkosten. Ook de gehorigheid van de woningen en het ongedierte,
vooral de naaktslakken in de eengezinswoningen en benedenwoningen, zijn veel genoemd.
f. Waardering van de wijk
De waardering van de wijk is hoog. De geïnterviewde bewoners zijn overwegend tevreden met elementen
als het groen in de buurt en de sociale veiligheid. De woonomgeving krijgt gemiddeld een cijfer van 7,7 (op
een schaal van 1 tot 10). Maar er zijn ook ergernissen in de wijk, zoals hondenpoep, gebrek aan
parkeergelegenheid en geluidsoverlast. 37% van de bewoners gaf aan geen ergernissen in de wijk te ervaren.
g. Blijven of weggaan
 Verhuizen: 70% wil niet verhuizen of wil woning op dezelfde plek
 Weg uit het tuinstraatkwartier: 84% wil niet weg uit het Tuinstraatkwartier
h. Hoe denken huurders over sloop/nieuwbouw of renoveren?

Genoemde argumenten voor renovatie zijn:
 Renovatie is noodzakelijk, er zijn verbeterpunten: woningen moeten worden geïsoleerd en
gemoderniseerd en waar mogelijk worden uitgebouwd.
 Bij renovatie behouden mensen hun huurcontract en dus hun woning en hun plekje in de wijk. Bij sloop
staat alles op losse schroeven: scheefwoners en alleenstaanden zijn bang niet terug te kunnen keren
naar het Tuinstraatkwartier. Sommige mensen vinden sloop misschien wel noodzakelijk, maar kunnen
zich die keuze niet permitteren.
 Bij renovatie blijft het karakter van de wijk behouden.
Genoemde argumenten voor sloop en nieuwbouw zijn:
 Renovatie is geen realistische optie, het lost de problemen niet echt op en het is geen lange termijn oplossing: over 10 jaar is er weer een grote ingreep noodzakelijk.
 Renoveren verandert niets aan de indeling van mijn woning en maakt de woning niet groter.
 Bewoners willen een woning die voldoet aan de eisen van deze tijd en er is draagvlak voor duurzame
woningen.
 Renoveren is te duur.
3 - Belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoeksrapport
Leida van Duijn van bureau Steingoed heeft op 17 oktober 2016 de resultaten van het woonwensenonderzoek gepresenteerd aan SSW en de bewonerscommissie.
Op 28 november 2016 hebben SSW en de bewonerscommissie gezamenlijk de uitkomsten besproken.
Beide partijen hebben voor de verdere ontwikkeling van het toekomstplan de volgende aandachtspunten
aangegeven:
Top 5 van SSW:
1.
Intentie zoveel mogelijk bewoners terug te laten keren. (passend bij inkomen en huishouden)
2.
Oplossen gebreken van de woningen en de klachten van de bewoners over hun woningen.
3.
Bij vaststellen huurprijs en huurverhoging rekening houden met de grenzen van huurtoeslag.
4.
Streven naar behoud van het karakter van de wijk. (zoals groen en straatindeling)
5.
Differentiatie in de wijk: diverse woningtypen passend bij de verschillende doelgroepen.
(levensloopbestendige wijk)
Top 3 van de bewonerscommissie Tuinstraatkwartier:
1.
Terugkeer van bewoners die dat willen in de straat/wijk.
2.
De woonlasten (voor zowel de mensen met een hoog als met een laag inkomen).
Dit omvat zowel huur als kosten voor gas/water /elektriciteit.
3.
Een goed sociaal plan (o.a. met betrekking tot de verhuiskosten).
4 - Van de bewonerscommissie
Wij zijn blij met het onderzoek omdat we nu hard kunnen maken dat de bewoners gehecht zijn aan de wijk
zoals deze nu is en dat men graag in de wijk wil blijven en het liefst zelfs op de plek waar men nu woont.
De wijk wordt overwegend bewoond door 1 en 2-persoons huishoudens. Van de deelnemende huishoudens zijn er 25 met 1 of meer kinderen.
Wat ons opviel is dat bijna evenveel bewoners voor sloop/nieuwbouw als voor renovatie zijn. Hierbij willen
we wel melden dat de wensen van de bewoners van de Tuinstraat hiervan afwijken. Het merendeel van
deze bewoners geeft de voorkeur aan renovatie (zowel bij de duplex- als eengezinswoningen). Duidelijk is
wel dat wat er ook gaat gebeuren de betaalbaarheid voor de bewoners heel belangrijk is.
De tegengestelde meningen maken het moeilijk om een toekomstplan te maken, waarin een meerderheid
zich kan vinden. Voor de een had de geplande bouwkundige ingreep gisteren al moeten gebeuren, terwijl
de andere zeer tevreden is in de huidige situatie. Wij raden iedereen dan ook aan om zelf de “Rapportage
bewonersonderzoek Tuinstraatkwartier” te lezen om uw eigen beeld te vormen.
5 - Vervolg
De uitkomsten uit het woonwensenonderzoek en de aandachtspunten van SSW en de bewonerscommissie
zijn de laatste puzzelstukjes voor het toekomstplan.
Gezien alle tegengestelde meningen zal SSW in de komende weken een stedenbouwkundig adviseur
selecteren ter ondersteuning bij de planvorming voor de huurwoningen in het Tuinstraatkwartier.
Om deze reden kan er in januari nog geen plan op tafel komen.
In overleg met de bewonerscommissie is daarom besloten de geplande informatieavond voor de bewoners
van januari te verschuiven naar maart 2017. We hopen u dan meer te kunnen vertellen over de plannen.
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