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Over herstructurering
• Ingrijpend proces: gedoe, emotioneel
• Onzekerheid voor bewoners
• Onduidelijk wanneer en wat er terugkomt

Daarom:
• Aantal zekerheden vooraf afspreken in een
sociaal plan
• Investeren in contact tussen bewoners en
Alwel
• Maatwerk vindt plaats in huisbezoeken van
Alwel

Herstructurering Josephwijk
Complex C20122:
- Gildebondstraat 2 tot en met 48
- Gildenbondstraat 1 tot en met 9 en
13 tot en met 59
- Tulpstraat 2 t/m 16 en 15 t/m 29
- St. Josephstraat 31 t/m 35 en 57 t/m 61
- Voorstraat 66 t/m 70
- Julianastraat 2 t/m 42 en 1 t/m 45
- Maxburgh 28 t/m 44 en 27 t/m 59
- Rozestraat 4 t/m 50 en 1 t/m 29
- Valkenburgstraat 38 t/m 66 en 27 t/m 75
Complex C20131
- Maxburgh 26 en Valkenburgstraat 36
Totaal 229 woningen

Wie zitten er aan tafel
• Namens de bewoners Josephwijk: de

meedenkgroep sociaal plan

(daarnaast is er ook een meedenkgroep stedenbouw)

• De Huurders Adviesraad: HAR.

Wettelijke overlegpartner namens alle huurders
van Alwel in Roosendaal

• FRAEY: ondersteuner van de meedenkgroep
• Alwel

Doel en programma vandaag
Doel:
Verantwoording van de meedenkgroep aan de bewoners
Josephwijk: waar staan we nu?
• Informeren over de inhoud van het concept sociaal plan
Josephwijk
•

Programma:
•
•
•
•
•

Wat is een sociaal plan?
Hoe is het concept sociaal plan tot stand gekomen?
Doorlopen van de belangrijkste onderdelen in het sociaal plan
Beantwoorden van vragen
Toelichting op het vervolgproces:
Uitschrijven van het sociaal plan
• Ondertekening van sociaal plan eind mei
•

Wat is een sociaal plan?
Waarom belangrijk:
Beschrijft de algemene rechten en plichten van bewoners bij
herstructurering
• De basis: het vangnet voor bewoners en de spelregels.
Maatwerk vindt vervolgens plaats in huisbezoeken.
•

Onderwerpen:
1. Oog voor de leefbaarheid tijdens de herstructurering
2. Afspraken over onderhoud aan de te slopen woningen en
3.
4.
5.
6.

vertrek uit de woning
Recht op vervangende huisvesting
Tijdelijke huisvesting in een wisselwoning
Welke vergoedingen krijgt de huurder
Sociale begeleiding en extra voorzieningen en service

Zo is het concept sociaal plan tot stand gekomen
• Basis was het raamwerk sociaal plan dat voor heel

•
•
•
•

Alwel geldt. Dit is vervolgens ingekleurd voor de
Josephwijk
Meedenkgroep is 7 keer bij elkaar gekomen
Punt voor punt besproken en onderhandeld met
Alwel
Er is overeenstemming over de belangrijkste
punten
Vervolgens:

• Dit akkoord uitschrijven in heldere tekst. Alle afspraken

worden nog getoetst door meedenkgroep, HAR en FRAEY
• Eind mei ondertekenen meedenkgroep, HAR en Alwel het
sociaal plan

1. Leefbaarheid tijdens de herstructurering
• Leefbaarheidsteam oprichten (met Gemeente,
•

•

•
•
•

WijZijn, politie, bewoners)
Uitstraling van de woningen, tuinen en openbare
ruimte is belangrijk. Door te schouwen met
bewoners en wijkpartners samen acties bepalen
Leefbaarheidsactiviteiten zoals opruimacties,
inloopbijeenkomsten, het creëren van tijdelijke
parkeerplaatsen en een opslag voor planten
Tijdelijke verhuur door ‘Gapph’
Afspraken over communicatie (nieuwsbrieven,
inloopspreekuur, website, Rozestraat 30, etc.)
Huisbezoeken (ook wensen ophalen)

2. Bepalingen met betrekking tot de
te slopen woningen
•
•
•
•
•
•
•

Slopen in meerdere fasen
Huren zijn vanaf 1 januari 2019 bevroren
Alwel blijft woningen onderhouden (repareren gaat voor op
vernieuwen)
Woning en woonomgeving op orde (samen met
leefbaarheidsteam en bewoners schouwen organiseren)
In huisbezoeken door Alwel bespreken persoonlijke situatie,
zoekprofiel en input voor stedenbouw (schriftelijk verslag)
Afspraken over achterlaten woning (afhankelijk van wel of
geen tijdelijke verhuur)
Alwel geeft opdracht voor een zorgvuldige asbestverwijdering
aan een gecertificeerd bedrijf, ook van de door bewoners
aangebrachte voorzieningen

3. Recht op vervangende huisvesting
• Alle huurders hebben recht op herhuisvesting
•

•
•

•

in een sociale huurwoning van Alwel
Huurders staan ingeschreven in Klik voor
Wonen en reageren zelf op vrijkomende
woningen
Recht op voorrang vanaf datum sloopbesluit
Verhuizen buiten de Josephwijk in bestaand
bezit of verhuizen naar nieuwbouw (geen
garantie, wel voorrang)
Wisselwoning

Bepalen volgorde bij toewijzen
1. kandidaten uit sloopfase 1 gaan altijd voor op

sloopfase 2, kandidaten uit fase 2 op fase 3

2. kandidaat met de langste woonduur
3. inschrijfduur
4. loting

4. Tijdelijke huisvesting in wisselwoning
• Bij terugkeren naar nieuwbouw, stelt Alwel

een wisselwoning beschikbaar

• Alwel reserveert wisselwoning die zoveel als mogelijk

past bij het zoekprofiel van de huurder
• Uitgangspunt is passend qua ruimte en grootte
• Wisselwoning is voorzien van gordijnen en
vloerbedekking
• Wisselwoning heeft aansluitingen op de
nutsvoorzieningen, telefoon en tv
• Huurprijs wisselwoning = huurprijs huidige woning
• Permanent wonen in wisselwoning: nieuwe
huurovereenkomst vanaf datum besluit

De snelle vertrekker
• Vanaf datum ondertekening sociaal plan kunnen

huurders er zelf al voor kiezen om te verhuizen
• Huurder zegt zelf vrijwillig de huurovereenkomst op

• Huurder vertrekt op eigen kracht. Toewijzing kan alleen

plaatsvinden op basis van de huidige toewijsregels.
Dus geen recht op voorrang, toewijzing o.b.v. zelf
opgebouwde inschrijfduur in Klik voor Wonen
• Er worden afspraken vastgelegd over de wijze waarop
de woning bij sleutelinlevering achter gelaten moet
worden
• Huurder krijgt een verhuiskostenvergoeding
• Huurder krijgt het ‘afkoopbedrag’ huidige
huur/toekomstige huur

5. Vergoedingen
Wettelijke verhuiskostenvergoeding € 6.095,• Afkoop verschil huidige/toekomstige huur: te beginnen met
een startbedrag van € 500,- +
•

jaarlijks geïndexeerd met het huurverhogingspercentage vanaf 1 juli 2020.

ZAV vergoeding + vergoeding laten hangen van bruikbare
gordijnen (€125,-) en achterlaten schone vloerbedekking
(€125,-)
• Inschrijf –en verlengingskosten Klik voor Wonen vanaf 3
oktober 2018
• Eén maand huur van de huidige woning (geen dubbele huur)
•

Eerder verhuizen dan datum sloopbesluit?
Na ondertekening
sociaal plan:

Na sloopbesluit
voor eigen fase:

1. Vergoeding
€ 6.095
2. € 500,- +
afkoopverschil
huidige/nieuwe
huur €0 - €2.700
3. Reguliere ZAV

1. Vergoeding
€ 6.095
2. € 500,- +
afkoopverschil
huidige/nieuwe
huur €0 - €2.700
3. ZAV sociaal plan
+ €125 gordijnen
en €125
vloerbedekking

Op eigen kracht en
geen recht op
voorrang bij nieuwe
woning

Voorrang conform
volgorde sociaal
plan

1.
2.
3.
4.

Sloopfase
Woonduur
Inschrijfduur
Loting

6. Overig
• Sociale begeleiding en extra voorzieningen of

service
• Aandacht voor senioren en kwetsbare
huurders
• Opvragen prijzen voor klusjesman en
verhuisservice (uurtarief)

• Geschillenregeling, hardheidsclausule en

spijtoptantenregeling

Check bij meedenkgroep: zo goed verteld?
Vragen:
• Mailen naar Josephwijk@alwel.nl
• Spreekuur (Rozestraat 30)
• Bellen met Alwel

Vervolgproces
• Alle afspraken worden nog uitgeschreven en

getoetst door meedenkgroep, HAR en FRAEY

• Ondertekening door HAR en meedenkgroep
• Na ondertekening treedt sociaal plan in

werking

