
Presentatie: Renovatievoorstel Tugelaweg Blok 2
Donderdag 1 juli 2021 19:30 uur          

Van harte welkom bij het Webinar.
We starten om 19:30 uur. 

Tot straks! 



Ymere : Marjolein van Zanten   [procesmanager stedelijke vernieuwing]
: Pascale Blits [woonmakelaar herhuisvesting]

Bewonerscommissie Tugelawegblokken

ü Vragen alleen via de Q & A knop
ü Raise hand niet actief 
ü we maken een opname 

Voorstellen

Digitale spelregels van vanavond

Van harte welkom!



Agenda
1. Aanleiding 
2. Voortraject
3.     Renovatievoorstel
4.     Sociaal plan
5.     Het vervolgtraject

Pauze
6. In gesprek met de 

bewonerscommissie 
6. Vragen



Aanleiding

Al aan de slag sinds 2009
1. Blok 3 en 4 nieuwbouw
2. Blok 5 gerenoveerd
3. Blok 2 is aan de beurt voor ingrijpende renovatie

Waarom renovatie?
• Uitvoeren onderhoud

Investeren in onderhoud is nodig en onze verantwoordelijkheid

• Investeren in comfortabelere woningen 
Woonplezier huurders

• Toevoegen van sociale huurwoningen 
Vraag van toekomstige huurders

• Aandacht voor verduurzamen
Isolatie, lager energielabel, duurzaamheidsambitie 



Voortraject  

• Open plan proces
• Invulling plan 
• Sociaal Plan 
• 70/30



Informatie delen met alle bewoners

Wat 
vindt u?

70 %

Blok 3 en 4 
Sloop/nieuwbouw
Blok 5
Renovatie zonder behoud huurcontract 
Blok 2
Renovatie met behoud huurcontract



Welke werkzaamheden willen we uitvoeren?

• Vloer
Aanbrengen nieuwe linoleumvloer

• Muren 
Muren herstellen, sausen en aanbrengen lambrisering

• Verlichting 
Aanbrengen LED verlichting 

• Voordeuren
Vervangen voordeuren met kijkgaatje

Het renovatievoorstel

In de trappenhuizen



Welke werkzaamheden willen we uitvoeren?

• Gevel
Schoonmaken, herstelwerkzaamheden, reinigen en opknappen balkons 

• Kozijnvervanging 
Alle kozijnen worden vervangen, net als de portiekdeuren

• Algemeen
Nieuwe huisnummer bordjes en brievenbussen

• Dak
Reparatiewerkzaamheden, deels vernieuwen, plaatsen dakkapellen

Het renovatievoorstel

Buitenzijde van het complex



Welke werkzaamheden willen we uitvoeren?

• Zolderberging
Op de zolderberging realiseren we nieuwe woningen. De bergruimte komt te vervallen en 
er komt een vervangende berging in de binnentuin.  

• Isoleren van de woning 
Dak, vloer en wanden worden aangepakt

• Kozijnvervanging
HR++glas

• Nieuwe keuken, badkamer en toilet 
U kiest zelf de kleur tegels, frontjes uit een door ons aangeboden pakket

Het renovatievoorstel

In de woning



Welke werkzaamheden willen we uitvoeren?

• Aanbrengen van ventilatieroosters & plaatsen van een mechanisch ventilatie systeem
Voor een goede ventilatie in uw woning

• De aanwezige elektra-installatie vernieuwen en uitbreiden 
Van 3 groepen naar 5

• Gasleiding vervalt
De gasleiding in de keuken wordt verwijderd. Koken kan na renovatie elektrisch of op 
inductie.

• Nieuwe CV Ketel
De woning krijgt een nieuwe CV ketel

Het renovatievoorstel

In de woning



Wat betekent dit voor u als bewoner?

Het renovatievoorstel 

• Het is een grondige renovatie-aanpak

• U kunt tijdens de werkzaamheden niet in uw woning blijven wonen. 

• U behoud uw huurovereenkomst. 

• Sociaal plan beschrijft waar u recht op hebt
- verhuiskostenvergoeding van € 6134,- (prijspeil 2021)
- Stadsvernieuwingsurgentie



Wat betekent dit voor uw woning?

Het renovatievoorstel 

• U keert terug in uw eigen gerenoveerde woning; 
Onderhoud is weer van gewenst niveau en de komende jaren is geen planmatig onderhoud nodig.

• Uw nieuwe woning heeft meer comfort 

• Uw woning is energiezuiniger (minimaal label B)

• Uw zolderberging komt te vervallen

• U krijgt een nieuwe bergruimte van 5m2 op het binnenterrein

• U moet de vloer en de wanden van uw woning opnieuw (laten) afwerken



Optie 1         Eenmalig verhuizen naar andere woning met SV-urgentie

Optie 2         Terugkeer in uw eigen woning (wisselwoning) 

Keuze uit drie opties
Het renovatievoorstel 

Optie 3         Doorschuiven naar een andere woning in blok 2 (wisselwoning)



Optie 1: Eenmalig verhuizen naar andere woning met SV-urgentie

• U wordt stadsvernieuwingsurgent (2 uitzonderingen)
• U kunt 1 tot 1,5 jaar met voorrang reageren op woningen in WoningNet
• U verhuist definitief naar een woning buiten de Tugelawegblokken
• U krijgt een nieuw huurcontract met een nieuwe huurprijs
• € 6134,- (prijspeil 2021) verhuiskostenvergoeding



• U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning
• U keert na renovatie terug in uw eigen woning (zonder zolderberging)
• U krijgt na renovatie een afgesloten stenen berging op het binnenterrein
• U behoudt uw huidige huurcontract
• U krijgt een huurverhoging 
• U krijgt een compensatie voor eventueel minder bergruimte
• € 6134,- (prijspeil 2021) verhuiskostenvergoeding

Optie 2: Terugkeer in uw eigen woning 



Optie 3:  Doorschuiven naar een andere woning in blok 2

• U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning
• U keert na de renovatie terug in een andere woning in blok 2 
• U krijgt na renovatie een afgesloten stenen berging op het binnenterrein
• U krijgt een nieuw huurcontract met een nieuwe huurprijs
• € 6134,- (prijspeil 2021) verhuiskostenvergoeding

Toewijzingscriteria bij doorschuiven
• U kunt alleen doorschuiven naar een woning die past bij uw huishoudsamenstelling en inkomen



Ho
Hoe ziet het blok er na renovatie uit?

e ziet het blok er na renovatie uit?

• Van Schagen Architecten

• Vergelijkbaar met blok 5

• Nieuwe kozijnen, gevels hersteld, dak hersteld, 
volledig geïsoleerd, nieuwe trappenhuizen

• Op de zolderetage worden 27 sociale 
huurwoningen gemaakt (dakkappellen)



Hoe 

Hoe ziet de privétuin er 
na renovatie uit?

ziet de privétuin er na renovatie uit?

• Nieuwe afgesloten stenen berging van 

5m2 toegankelijk vanuit de eigen tuin 
(m.u.v. de hoekwoningen)

• De tuinen worden onderling gescheiden met 
nieuwe privacy-schermen. Deze wordt 1,80m bij 
het terras en 1,00m in de rest van de tuin.

• Goed om te weten: het aanzicht van deze muren 
willen we ook een groen karakter geven 

(in overleg met u en de tuincommissie)



Hoe 

zHoe ziet het binnenterrein 
er na renovatie uit?

iet het binnenterrein er na renovatie uit?

• Hier plaatsen we voor alle woningen een nieuwe af 
te sluiten stenen berging van 5m2 

• De bergingen zijn via 4 toegangspoorten bereikbaar

• Groen binnenterrein belangrijk!

• Investeren in natuurdak op de bergingsclusters

• BOA Landschapsarchitecten



Huurverhoging

• Huurverhoging is voor de verbeteringen die Ymere aanbrengt 
• Op basis van rekenmethode huurcommissie (beleidsboek huurverhoging bij woningverbetering)
• Hebt u huurtoeslag? Dan dekt deze mogelijk uw verhoging

Categorie Gebruiksoppervlakte Netto huurverhoging
(maandelijks)

1 Tot 40 m2 € 60,95

2 40 m2 tot 50 m2 € 74,16

3 50 m2 tot 75 m2 € 103,43

4 75 m2 tot 90 m2 € 120,33

5 Vanaf 90 m2 € 122,87



Compensatie “minder bergruimte” 

Onderdeel van het renovatievoorstel 
• Uw huidige zolderberging komt te vervallen
• U krijgt een afgesloten stenen berging van 5 m2 op het binnenterrein
• U krijgt een compensatie voor (eventueel) minder bergruimte

Rekenvoorbeeld
• Uw woning is 80 m2. U krijgt een huurverhoging van 

€ 103,43
• De zolderberging die u nu huurt is 10m2
• U ontvangt een maandelijkse compensatie van €17,50

• Uw nettohuur stijgt na de renovatie met €85,93 Compensatie bergruimte

Een maandelijkse huurkorting 
van € 3.50 per verminderde m2.



Wat regelt dit plan voor u? 

• Verhuiskostenvergoeding € 6134,- (prijspeil 2021)
• Wisselwoning : gestoffeerd en afgewerkt 
• SV urgentie m.u.v. : huurders met een inkomen hoger dan € 56.248,-

: huurders met een jongerencontract 
• Huurverhoging (aftoppen-huurtoeslag)

• Huurgewenning
• Geen dubbele huur 
• Maatwerk (persoonlijke situaties)

• ZAV

Het Sociaal Plan

Gaat in na het 
behalen van 

70%



Planning  

Begin 
Oktober Oktober November/

december

Gekwalificeerd 
advies 

Bewonerscommissie 
inclusief reactie Ymere

U ontvangt het 
individuele renovatie

voorstel

We komen bij u langs op 
huisbezoek 

(of in de modelwoning) 
Informeren uitkomst 70% 

September



Planning  

Begin 
Oktober 

U ontvangt het 
individueel renovatie

voorstel

• Technische brochure met daarin beschreven welke 
werkzaamheden we willen uitvoeren en de 
plattegrond(opties) voor uw woning. 

• Het Sociaal Plan met daarin beschreven welke 
regelingen er voor u van toepassing zijn. 

• Uitnodiging voor persoonlijk gesprek.



Hoe verder na vanavond?

• Spreekuren van zowel Ymere als de bewonerscommissie

• Bewonerscommissie geeft gekwalificeerd advies aan Ymere

• Sociaal plan en technische brochure definitief maken

• Begin oktober ontvangt u het individuele renovatievoorstel [ 70% ] en 
gaan we persoonlijk met u in gesprek



Foto  

Spreekuren Ymere

Buurtcentrum Biko Dynamo
(Steve Bikoplein 2)
dinsdag 6 juli 17-21 uur
Woensdag 7 17-19 uur
Donderdag 8 juli 17-19 uur

Bellen kan met Sara Ezbashi
06 – 52 83 85 48
s.ezbashi@ymere.nl

Spreekuren 
Bewonerscommissie

Buurtcentrum Biko Dynamo
(Steve Bikoplein 2)
dinsdag 6 juli 17- 21 uur
Woensdag 7 17-19 uur
Donderdag 8 juli 17-19 uur

Bellen kan met Mesut Ergül
06 – 10 25 97 49
bc.tugelawegblokken@live.nl

U kunt deze presentatie terug kijken via:

www.bewonerscommunicatienoordnederland.nl

Daar staat de opname vanaf zaterdag 3 juli voor 
u klaar. U kunt de presentatie zelf hier ook 
downloaden. 

Spreekuur is op alleen afspraak i.v.m. Corona! 



Na de pauze
1. Toelichting standpunt bewonerscommissie
2. Top 5 vragen

Alle vragen worden verzameld: u krijgt een lijst met alle vragen en antwoorden opgestuurd



Pauze
Stel uw vragen vooral in de chat



In gesprek met de 
Bewonerscommissie

Bewonerscommissie Tugelawegblokken



Bewonerscommissie Tugelawegblokken

• Voorstellen: ik ben Pieter de Jong, bewoner van de Tugelaweg (blok 2)
• Vanavond: woordvoerder van de Bewonerscommissie.
• Alles wat ik hier vertel is namens de Bewonerscommissie.
• De Bewonerscommissie bestaat uit 10 huurders van Ymere.
• 6 leden wonen in blok 2, 4 andere in de overige blokken.
• Voorzitter is Mesut Ergül.
• De bewonerscommissie overlegt regelmatig met Ymere over het beheer en de renovatie van de 

Tugelawegblokken.



Samenwerking met Ymere

• De Bewonerscommissie komt op voor de belangen van de huurders.
• De Bewonerscommissie werkt samen met Ymere.
• Dat is niet altijd gemakkelijk.
• Er werken veel deskundige, goede mensen bij Ymere.
• Maar Ymere is ook een grote, logge organisatie.
• Moeilijk afspraken maken omdat medewerkers Ymere steeds moeten “terugkoppelen” met het 

hoofdkantoor.
• Ymere komt daardoor vaak zijn afspraken niet na.
• Ymere vindt geld soms belangrijker dan kwaliteit van de plannen.



Renovatie is hard nodig, maar de plannen zijn nog niet 
klaar

• Al in 2009 is afgesproken dat blok 2 moet worden gerenoveerd.
• Nu ligt er eindelijk een plan, hoera!
• Maar dat plan is nog niet klaar, want er is nog geen overeenstemming tussen Ymere en de 

Bewonerscommissie.
• Er zijn nog belangrijke punten, die moeten worden aangepast in de plannen.
• De Bewonerscommissie overlegt hierover met Ymere.
• Dit overleg is nog niet afgerond.



Wat moet er anders in de plannen?

Dit zijn de belangrijkste punten van de Bewonerscommissie:
- Behoud van de groene binnentuin.
- Geen enorm onveilig bergingenblok in de binnentuin.
- Geen mini-tuintjes voor de begane grond woningen.
- De huurverhoging is te hoog.
- De vergoeding voor het eventuele verlies van de zolderberging is te laag.
- Kookgas in de keuken mag niet worden weggehaald.
- Bewoners moeten kunnen doorschuiven naar een passende woning met een vergelijkbare huur, 

ook zonder urgentie  (sociaal plan 2009).



Behoud van de binnentuin



De puntjes op de i zetten

• De Bewonerscommissie onderhandelt met Ymere over het aanpassen van de voorlopige 
plannen

• Gemeente Amsterdam, Ymere en bewoners hebben in 2009 afspraak gemaakt dat blok 2 zal 
worden gerenoveerd

• Gemeente Amsterdam vindt binnentuinen belangrijk voor de stad
• De Bewonerscommissie wil een plan waar Bewonerscommissie én Ymere achterstaan. 
• Als dat plan er is, gaat de Bewonerscommissie samen met Ymere op zoek naar meer dan 70% 

steun van de bewoners.
• En dan: goed en snel renoveren!



• Top 5 vragen

• U ontvangt een vraag,- en antwoordlijst. 
Hierin beantwoorden we de vragen die in de Q&A gesteld zijn.

• Wilt u een persoonlijk gesprek? Dat kan.
We zien u graag tijdens één van de spreekuren. 

Vragen



Einde
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid

Wilt u dit Webinar nog een keer rustig bekijken?
Dat kan via: 

www.bewonerscomunicatienoordnederland.nl/ymere

U kunt hier ook de presentatie downloaden


