
Negentig procent van de huurders in Indië 2 vindt het een 

goed idee om door te gaan met de renovatie. Dat vinden 

wij een mooi resultaat. In deze nieuwsbrief leest u hoe we 

verder gaan.

 

Peildatum

Met uw akkoord op de plannen hebben we een peildatum 

aangevraagd bij het Stadsdeel Oost. Deze peildatum gaat in 

vanaf 2 december 2021.

Start herhuisvesting en renovatie

Vanaf de peildatum starten we met de herhuisvesting. U 

verhuist (tijdelijk) naar een ander huis. Zodra alle huurders zijn 

verhuisd, starten we met de renovatie. We verwachten nu dat 

we vanaf december 2022 kunnen starten met de renovatie.

 

U heeft drie keuzes

U heeft drie keuzes, die we met u bespraken tijdens het 

huisbezoek.

• Terugkeer naar uw eigen, gerenoveerde huis.

• Verhuizen (doorschuiven) naar een ander gerenoveerd, 

passend huis binnen het gebouw Indië 2, maar alleen als 

daar de mogelijkheid toe is.

• Verhuizen naar een ander passend huis buiten gebouw 

Indië 2.
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Terugkeren naar uw eigen huis of doorschuiven naar een 

ander huis in Indie 2

U hoeft voorlopig niets te doen. Vanaf 3 maanden voor de start 

van de renovatie (vanaf september 2022) begint de 

bewonersbegeleider met het aanbieden van wisselwoningen. 

Tijdens de huisbezoeken bespraken we uw woonwensen. Wij 

zoeken voor u een wisselwoning die zoveel mogelijk voldoet 

aan uw woonwensen. In het sociaal plan is afgesproken dat u 

één tot maximaal drie wisselwoningen aangeboden krijgt.

 

Als u wilt verhuizen naar een ander huis buiten Indië 2

U heeft een inschrijving bij WoningNet nodig met een 

stadsvernieuwingsurgentie. Uw bewonersbegeleider zorgt 

hiervoor en wij betalen de inschrijfkosten als u nog niet bent 

ingeschreven op WoningNet. Omstreeks 2 december 2021 

ontvangt u van Eigen Haard een schriftelijke bevestiging van 

uw urgentie en relatienummer. Als u nog geen inschrijving 

heeft, dan ontvangt u een email van WoningNet met een link 

om een wachtwoord aan te maken.

 

Met het relatienummer kunt u reageren op het huizenaanbod in 

WoningNet. Zodra u een huis hebt geaccepteerd, vervalt de 

inschrijving met stadsvernieuwingsurgentie. Stond u al 

ingeschreven bij WoningNet? Dan behoudt u uw eigen 

inschrijving, uw stadsvernieuwingsurgentie komt dan bij uw 

inschrijving.

 

U heeft nog geen keus gemaakt

Twijfelt u nog tussen terugkeren of definitief verhuizen? Dan 

geldt de inschrijving bij WoningNet met 

stadsvernieuwingsurgentie ook voor u. U houdt het aanbod in 

WoningNet in de gaten. Ziet u een geschikt huis, dan kunt u 

reageren. Accepteert u een huis, dan verhuist u definitief en 

keert u niet meer terug naar Indië 2. Kunt u geen geschikt huis 

vinden, dan krijgt u in overleg een wisselwoning aangeboden 

en keert u na renovatie terug naar Indië 2.

Het is belangrijk dat u uiterlijk drie maanden voor de start van 

de renovatie een keuze maakt tussen terugkeren naar uw eigen 

huis, doorschuiven binnen het gebouw of verhuizen buiten het 

gebouw.

 

Wekelijks spreekuur

Heeft u vragen? Vanaf donderdag 2 december houden uw 

bewonersbegeleiders en de opzichter wekelijks spreekuur van 

11.00 tot 12.00 uur in de projectwoning aan Zeeburgerdijk 75A. 

Wij houden ons aan de geldende coronamaatregelen. Wij 

schudden geen handen, houden anderhalve meter afstand en 

vragen u bij binnenkomst een mondkapje te dragen.

 

In de kerstvakantie, van 27 december 2021 tot en met 7 januari 

2022 zijn er geen spreekuren.

 

Contact

Uw bewonersbegeleiders zijn Meriam van der Zwaard en Ilse

van Wijk. Zij zijn aanwezig bij de spreekuren. Bij hen kunt u 

terecht met uw vragen over de verhuizing.

Uw projectopzichter Dennis de Groot is ook aanwezig op de

spreekuren. Bij Dennis kunt u terecht met vragen over de

technische brochure en de plattegrond.

Wij zijn bereikbaar via het contactformulier op 

www.eigenhaard.nl/contactformulier of via telefoonnummer 

(020) 6 801 801.


