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Vervolg

Inhoud

Vragen en opmerkingen na presentatie

Na iedere vraag volgt een antwoord 

Laat anderen uitspreken en val niet in de rede

Heb respect voor elkaar en elkaars mening



Actualiteiten

• Herhuisvesting verplichte verhuizingen verloopt voorspoedig: 

met alle 17 bewoners / huishoudens overeenkomst

• Verhuur van nieuwe huurwoningen verloopt voorspoedig:

6 woningen Timorstraat (5 toegewezen)

4 bungalows tbv verplichte verhuizingen (WMO)



Actualiteiten

• Verkoop koopwoningen verloopt voorspoedig: 

alle 8 verkocht

• Bouw verloopt volgens planning: 

oplevering september 2016



Actualiteiten

• 46 oorspronkelijke woningen bewoond door reguliere 

bewoners in oorspronkelijke woningen (exclusief verplichte 

verhuizingen)

• 62 woningen leegstandsbeheer / tijdelijke verhuur

• 20 woningen slopen medio 2016

• Spreekuur twee-wekelijks Buurtcentrum Mariaberg: 

woensdagochtend van 10.30u tot 12.00u (even weken)

persoonlijke vragen volgens afspraak mevr. Hardy



Vrijwillige verhuizing binnen Trichterveld

• In de periode tot en met 2018 versneld bouwen van 

resterende 44 sociale huurwoningen, vernieuwing loopt nog 

langer door

• Aanbod huurwoningen loopt niet in de pas met de vraag op 

termijn

• Verhuisvergoeding  bij vrijwillige verhuizing: € 4.500,-

(is 75% van vergoeding bij gedwongen verhuizing)

geen vergoedingen ZAV en huurgewenning



Huurkorting verhuizen binnen Trichterveld

• Huurprijs nieuwe woning hoger dan oude woning

• Lagere energierekening en hogere huurtoeslag soms niet 

voldoende

• Tegemoetkoming: € 75,- maandelijks huurkorting

is feitelijk een huurverlaging bij aanvang huurcontract

ook bij vrijwillige verhuizing (max jaarinkomen € 35.739) 

• Kortingsbedrag op termijn afhankelijk van overheidsbeleid: 

indexering huurprijzen, aftoppingsgrens, huurtoeslag, etc



Planning t/m 2018



Presentatie 20-10-2015 

Begin 2016 wordt er een concreet plan voor de verdere 

vernieuwing van Trichterveld gepresenteerd.

• zoveel mogelijk geclusterd bouwen

• duidelijke planning voor de totale vernieuwing 



Vervolg vernieuwing Trichterveld

Doel is voortgang, efficiency en duidelijkheid:

• afronden van aaneengesloten gebieden

• bouwfasen van circa 18-20 woningen 

• aansluitende bouwfasen 

• duidelijke en realistische planning

• geen onnodige verplichte verhuizingen



Afronden deelgebieden



Vragen?


