Nieuwsbrief
Tuinstraatkwartier
Op dinsdag 28 juni kwamen ruim 160 bewoners van het
Meidoornpad, Lathyrusstraat, Seringstraat, Jasmijnstraat
en Tuinstraat naar het H.F. Witte Centrum in De Bilt voor
de eerste bewoners-informatieavond. Tijdens deze avond
is er helder verteld hoe het er met de wijk voor staat. We
hebben verteld wat we tot nu toe hebben gedaan en wat we
nog moeten doen. Ook hebben we geprobeerd uit te leggen
waar wij naar kijken als we plannen moeten maken voor
een wijk.

Puzzel
Het Tuinstraatkwartier is aan vernieuwing toe. Er zijn positieve en negatieve punten aan de wijk en de woningen.
Daar bent u het toch mee eens. Er zijn vocht- en tochtproblemen. De woningen zijn gehorig. Er is scheurvorming in
gevels door het ontbreken van lateien boven de kozijnen.
De goten zijn slecht en het energielabel is zeer matig. Tijdens de laatste ingreep in 1985 zijn bij een groot deel van
de woningen de zachtboardplafonds vervangen en kunststofkozijnen aangebracht. Deze zijn van slechte kwaliteit.
Veel woningen voldoen niet aan de minimale oppervlaktenormen die SSW stelt.
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Gelukkig zijn er ook veel positieve punten. Zo is het een
krachtige wijk, er is veel saamhorigheid.
De woningen zijn betaalbaar en het is een leefbare wijk in
alle opzichten. De wijk heeft een groen en dorps karakter
en is ruim opgezet. Er wonen verschillende leeftijdsgroepen
en er is nauwelijks tot geen overlast.
De slechte punten van de woningen moeten opgelost worden terwijl we de sterke punten van wijk willen behouden.

Wij wensen iedereen een ﬁjne vakantie!

Alleen moeten wel alle puzzelstukjes in elkaar passen. Zo
moeten we rekening houden met de betaalbaarheid voor u
en voor ons. We willen een levensloopbestendige wijk waar
je op kan groeien en oud kan worden. We moeten wat aan
duurzaamheid doen. Dat is goed voor uw portemonnee en
het milieu. Voor ons is een goed volkshuisvestelijk resultaat
van belang. Dat zegt niets meer dan dat we het aantal sociale huurwoningen in ieder geval willen behouden. En de
investering die wij moeten doen, moet goed en betaalbaar
zijn en blijven. Daarnaast is het heel belangrijk dat uw stem
ook meegenomen wordt in de planvorming. Daarom gaan
we na de zomer een woonwensenonderzoek uitvoeren.

We hebben ook onderzocht :
•

of we een aantal woningen kunnen verkopen. Een nadeel is dat we sociale huurwoningen, waar zoveel behoefte aan is de gemeente, gaat verkopen. Dat is niet
ons beleid.
• naar sloop en vervangende nieuwbouw voor de hele
wijk en nieuwbouw aan de Jasmijnstraat, waar nu een
oude school staat. Dit levert voor SSW het beste resultaat op.
Het lost alle bouwkundige problemen op en we kunnen met
vervangende nieuwbouw kwalitatief goede woningen weer
voor toekomstige generaties verhuren in De Bilt. Het is ook
de goedkoopste optie voor SSW.

Wat heeft SSW onderzocht
SSW heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Aan
de hand van de vijf uitgangspunten (betaalbaarheid, levensloopbestendige wijk, duurzaamheid, optimaal bedrijfsresultaat, volkshuisvestelijk resultaat) zijn verschillende
scenario’s, of puzzels zoals Sylvia Janssen het op de bewonersavond uitlegde, bekeken.
We hebben het scenario renovatie van alle 179 huurwoningen in de wijk bekeken. Helaas lossen we bij renovatie niet
alle problemen op. Zo is het lastig om de plattegrond van
woningen te verbeteren en om de gehorigheid aan te pakken. We weten wel zeker dat we hetzelfde aantal woningen in de wijk behouden. Renovatie is ﬁnancieel niet goed
rendabel te maken voor SSW en dus duurder dan sloop en
vervangende nieuwbouw.
We hebben ook gekeken naar renovatie van de eengezinswoningen en sloop / vervangende nieuwbouw duplexwoningen (dat zijn de beneden en bovenwoningen zoals aan
de Jasmijnstraat, Meidoornpad, Tuinstraat en Seringstraat).
Met deze oplossing los je een deel van de problemen op.
De duplexwoningen zijn bouwtechnisch in de slechtste
staat.
Ook nieuwbouw aan de Jasmijnstraat, waar nu een oude
basisschool staat, is onderzocht. Er moet dan nog wel met
de gemeente overeenstemming worden bereikt. De grond
en de school zijn namelijk eigendom van de gemeente.

Mede dankzij de bewonerscommissie kwamen we er achter dat we ook de stem van de huurders willen horen. Daarom laten we een woonwensenonderzoek uitvoeren.
We gaan voor de beste puzzel en we missen alleen nog
wat puzzelstukjes en die kunt u invullen.
Als we nu de beste puzzel hebben, waar moeten we dan
aan denken? Bijvoorbeeld: iedereen wil blijven wonen in
de wijk, de woningen moeten betaalbaar blijven en de wijk
moet groen blijven. Maar ook moet de investering die wij
kunnen doen, ﬁnancieel haalbaar zijn.

Woonwensenonderzoek
Voor dit onderzoek zijn twee bureaus uitgenodigd die door
de bewonerscommissie en SSW zijn beoordeeld. Er hebben intussen gesprekken met beide bureaus plaatsgevonden en de keuze is gemaakt voor bureau Steingoed. Zij
hebben veel ervaring met bewonersbegeleiding maar ook
met het opvragen van de wensen van bewoners en komen
bij u op bezoek. De komende tijd gaan we samen met de
bewonerscommissie de voorbereiding voor het onderzoek
doen. De planning is dat we na de zomer het onderzoek
gaan uitvoeren. U moet dan denken aan de maanden september en oktober. Hieronder vindt u de planning.

Planning
•
•
•
•

Uitvoeren van het Woonwensenonderzoek
Terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek aan de bewonerscommissie en via
Nieuwsbrief aan de bewoners
Bespreken resultaten en gevolgen woonwensenonderzoek met de bewonerscommissie
Tweede bewonersavond met de beste puzzel

sept / okt 2016
nov / dec 2016
dec / jan 2017
jan / feb 2017

Na de pauze heeft de bewonerscommissie zich voorgesteld.

Vragen
Vervolgens zijn er door de bewoners diverse vragen gesteld, Sommige vragen werden direct beantwoord en andere konden we nog niet beantwoorden. Maar de meeste vragen zijn schriftelijk via post-its opgehaald en verzameld.

FAQ
U kunt uw vragen met antwoorden terugvinden bij deze Nieuwsbrief, de zogenaamde “’Veelgestelde Vragen en Antwoorden lijst” (FAQ). Een aantal vragen kunnen wij nog niet beantwoorden maar het is de bedoeling dat de FAQ elke keer wordt
aangevuld met zowel de vragen als antwoorden.
U zult deze nog regelmatig terugvinden. Ook vindt u in deze Nieuwsbrief een plattegrond van uw wijk.
Zoals in de planning staat, kunt u aan het eind van het jaar weer een Nieuwsbrief van ons verwachten met de resultaten
van het onderzoek.
Wij wensen iedereen een ﬁjne vakantie!

Wat is het adres en wie zijn de leden van de bewonerscommissie?
Email: bewonerstuinstraatkwartier@gmail.com
• Leida Rozeman, voorzitter
• John Hulst, penningmeester
• Irma van Dijk , secretaris
• Yvonne Westerhuis
• Sabine Horsting
• Rick Beekhuizen
• Henk de Jong (koopwoning)
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Woonwensen onderzoek Tuinstraatkwartier De Bilt
Het Woonwensenonderzoek bestaat uit deze vragenlijst en een gesprek. U kunt de vragenlijst van
tevoren invullen, tijdens het gesprek worden alle vragen doorgenomen. Vanaf 19 september zult u
telefonisch benaderd worden voor het maken van een afspraak. Naar aanleiding van de gesprekken
met alle bewoners wordt een rapportage gemaakt.
Deze enquête heeft tot doel om de bewonerscommissie en SSW te informeren over wat er leeft
onder de bewoners van het Tuinstraatkwartier.
Gegevens huurder
Naam hoofdhuurder

:……………………………………………………Voorletters:………….……………............M/V

Adres + postcode

:………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer thuis :……………………………………Tel. nummer werk/mobiel…………………….................
Email

:.......................................................................................................

Geboortedatum

:……………………………………………………………………………………………………………………….

Woont op dit adres sinds:.…………………………………………………………………………………………………………………….
Samenstelling huishouden:
Naam

m/v

Geboortedatum

Relatie tot hoofdbewoner

Bij de meeste vragen kunt u aangeven hoe u over verschillende zaken denkt:

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+ goed

of

++ zeer goed

U kunt het vakje aankruisen, welke het meest voor u van toepassing is. Daarnaast vragen wij u uw
keuze toe te lichten in het vak opmerkingen.
Sommige vragen kunt u met ja of nee beantwoorden. Deze zijn aangegeven met een * (graag
doorhalen wat voor u niet van toepassing is)

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Beoordeling van uw huidige woning

Algemeen

-/- -

+/- +

+/+

-/- -

+/- +

+/+

-/- -

+/- +

+/+

Wat vindt u van uw woning
Opmerkingen

Woonkamer
Wat vindt u van de woonkamer
Opmerkingen

Slaapkamers
Wat vindt u van de slaapkamers
Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Aantal slaapkamers

-/- -

+/- +

+/+

-/- -

+/- +

+/+

-/- -

+/- +

+/+

Wat vindt u van het aantal slaapkamers
Opmerkingen

De grootte
Wat vindt u van grootte van de kamers in uw huis
Opmerkingen

De keuken
Wat vindt u van de keuken
Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Badkamer

-/- -

+/- +

+/+

-/- -

+/- +

+/+

-/- -

+/- +

+/+

Wat vindt u van u de badkamer
Opmerkingen

Toilet
Wat vindt u van u het toilet
Opmerkingen

Buitenruimte
Heeft u de beschikking over een tuin/balkon* en wat vindt u daarvan?
Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed

5

De kwaliteit van de woning
Algemeen

-/- -

-/+

+

+/+

Wat vindt u van uw woning in zijn totaliteit
Opmerkingen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

ja

nee

Heeft u zelf voorzieningen aangebracht in uw woning
Welke? En zijn ze aangebracht met/of zonder* toestemming van SSW?

Isolatie

-/- -

-/+ +

Wat vindt u van de warmte/koude isolatie van uw woning
Is er sprake van tocht?

Ja/nee*

Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed

+/+
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Ventilatie

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Is er sprake van vocht of schimmelvorming
Als dat zo is: in welke ruimten, aan welke zijde van de woning?

Ventilatie
Is er sprake van voldoende frisse lucht
Opmerkingen

Ventilatie
Is er in uw woning mechanische of andere ventilatie aangebracht?
Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Geluidsisolatie

ja

nee

Is uw woning gehorig?
Opmerkingen

Veiligheid

-/- -

-/+ +

+/+

-/- -

-/+ +

+/+

Wat vindt u van u de brandveiligheid van uw woning
Opmerkingen

Veiligheid
Wat vindt u van de inbraakveiligheid van uw woning
Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Gebreken

ja

Heeft u gebreken in uw woning?
Welke gebreken en in welke ruimten?

Wat zijn de 5 grootste ergernissen in of aan uw woning?
1
2
3
4
5

De woonomgeving
Algemeen

cijfer

Welk cijfer op een schaal van 1 op 10 geeft u aan uw buurt? (1 is heel slecht en 10 heel
goed)
Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed

nee
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Contacten

-/- -

-/+

+

+/+

-/+ +

+/+

Heeft u contacten met de andere bewoners in uw buurt
Opmerkingen

Groen

-/-

-

Wat vindt u van het groen in de buurt
Opmerkingen

Sociale veiligheid

-/- -

-/+ +

Wat vindt u van de veiligheid in uw buurt
Opmerkingen

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed

+/+
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Leefbaarheid

-/- -

-/+ +

+/+

ja

nee

Wat vindt u van de achterpaden
Opmerkingen

Ongedierte
Heeft u last van ongedierte
Welk ongedierte en waar?

Wat is uw grootste ergernis in de wijk?

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Veranderingen in de wijk, veranderingen in het wonen.
Wat is uw grootste zorg bij de plannen van SSW met de wijk en met uw woning?

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Blijven of weggaan?

Ik wil wel/niet* verhuizen

⃝

ik wil in de wijk blijven wonen, want

⃝

ik wil een grotere woning want………………………………………………………………………….

⃝

ik wil een kleinere woning want………………………………………………………………………….

⃝

ik wil ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

⃝

ik wil verhuizen naar een andere wijk of stad
Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

⃝

ik wil graag geholpen worden bij verhuizen

⃝

ik ga op eigen kracht verhuizen

⃝

ik sta wel/niet* ingeschreven bij Woningnet

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed

13

Sloop/nieuwbouw of renovatie?

⃝

Ik wil dat mijn woning wel/niet* gerenoveerd wordt, omdat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bij renovatie zijn mijn grootste wensen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom wilt u juist die andere keuze niet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

⃝

Ik wil dat mijn woning en de woningen in de wijk gesloopt worden en dat er nieuwbouw
wordt gepleegd, omdat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bij een nieuwe woning zijn mijn grootste wensen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Waarom wilt u juist die andere keuze niet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed
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Inkomenssituatie
Wat zijn uw huidige woonlasten?
Huur

:…………………………………………………….

Eventuele huurtoeslag :…………………………………………………….
Energie

:…………………………………………………….
:……………………………………………………

Wat vindt u van de huurprijs van uw huidige woning in relatie tot de kwaliteit van uw woning?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tot slot
Heeft u tips of suggesties voor uw bewonerscommissie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heeft u tips of suggesties voor SSW?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wilt u nog iets kwijt waar geen vragen over zijn gesteld?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-/- zeer negatief

- negatief

-/+ neutraal

+

goed

++

zeer goed

