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INFORMATIE VAN ROCHDALE OVER DE AANPAK VAN UW BUURT

WE ZIJN BEGONNEN IN NOORD!

In maart zijn we gestart met de werkzaamheden
aan de eerste woningen in de Van Deyssel Noord.
Een goede samenwerking met de projectcommissie
heeft geleid tot een plan voor de woningen. De
overige huurders zijn inmiddels ook geïnformeerd
en de aannemer is de start van de
werkzaamheden aan het voorbereiden.

VOORLOPIGE
PLANNING
Bekijk de kaart op pagina 2
voor uw straat
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Planning Noord

We beginnen met de 7 eengezinswoningen aan de
Du Perronstraat. Na deze woningen zijn de
kleinere eengezinswoningen, 24 woningen, in de
Van Deyssel Noord aan de beurt. Ook voor die
woningen hebben we samen met de
projectcommissie een plan gemaakt. Bij deze
bedanken we de projectcommissies voor het
meedenken en de fijne overleggen!

Eerste kwartaal 2018
- plan voor de eerste woningen gereed, start
voorbereiding werkzaamheden eerste
woningen
- vervolggesprekken met de projectcommissies voor de overige woningen

Voor de overige woningen in de Van Deyssel
Noord zijn we nog bezig met het maken van een
plan. Het gaat om de woningen aan de Du Perronstraat / Jacob van Maerlandstraat en aan de
Martinus Nijhoffstraat / Van Moerkerkenstraat.
Dit doen we samen met de projectcommissies.
Bewoners van deze woningen houden we apart op
de hoogte van het laatste nieuws.

Eind 2020
Afronding werkzaamheden
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Planning Midden
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De start van de aanpak van de rest van de
woningen gaat nog lang duren. Daarom neemt
Rochdale maatregelen die het wooncomfort
voor deze bewoners tijdelijk verbeteren.

Tijdelijk geen jaarlijkse huurverhoging

Tweede kwartaal 2018

Opknappen entrees Midden en Zuid

Oprichten projectcommissie(s) en
start overleg over het plan

De vakmannen schilderen de entrees van de
trappenhuizen. Zij zijn begonnen bij de Melis
Stokehof en doen daarna de overige trappenhuizen. Ook worden de trappenhuizen aan de
binnenkant opgeknapt en de ventilatieroosters
hersteld. Hierdoor is het minder vochtig en is er
minder stankoverlast in het trappenhuis.

Derde kwartaal 2018
Periode voorbereiding en uitvoering
werkzaamheden

Eind 2023
Afronding werkzaamheden
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Planning Zuid
Eind 2020
Oprichten projectcommissie(s) en
start overleg over het plan

Eind 2025
Afronding werkzaamheden

Klussen in de woningen

TAAL 20
20

gaan. Ook kunt u er terecht met vragen over de aanpak van de woningen. Op deze manier zijn we beter
bereikbaar en helpen we u sneller.

De vakmannen van de klussenbus zijn er om
verschillenden reparaties in uw woning uit te
voeren. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van
schimmel in uw woning. Onze schilder weet precies
hoe hij uw muren moet behandelen zodat u tot de
aanpak van uw woning geen of minder last heeft
van schimmel. Uw klachten meldt u tijdens het
spreekuur elke dinsdag en donderdag van 13.00
tot 15.00 uur in het Wijkpunt Van Deyssel.

Uitbreiding van het Wijkpunt van Deyssel
We breiden het Wijkpunt uit. Binnenkort heeft u een
vaste vakman en een schilder voor de buurt die
met de reparatieaanvragen en klachten aan de slag

Rochdale past normaalgesproken elk jaar uw huur
aan. Vanwege de aanpak en het lange wachten,
passen we de huur nu niet aan.

Gratis onderhoudsabonnement Midden en Zuid
Daar waar we nog niet beginnen met de werkzaamheden, krijgen bewoners een gratis onderhoudsabonnement van Rochdale. Nu kost dit abonnement
€ 4,95 per maand. Reparaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent kunt u met dit abonnement
alsnog door Rochdale laten uitvoeren.

Klussen in de
woningen door
vakmannen van
de klussenbus
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GEBIEDSVISIE ROCHDALE EN STADSDEEL

DE TOEKOMST VOOR UW BUURT
Samen met het stadsdeel werkt Rochdale aan
een brede aanpak voor de toekomst van de Van
Deysselbuurt. Dit noemen we de ‘gebiedsvisie’.

Gemengde buurt: verschillende
doelgroepen en prijsklassen
Het woningaanbod in de buurt is nu erg eenzijdig.
90% van de woningen in de buurt is sociale
huur en 10% vrije sector. Een gemengde buurt
betekent aanbod voor verschillende doelgroepen
bijvoorbeeld: ouderen, starters, jongeren en
gezinnen. En het betekent ook aanbod van
woningen in verschillende prijsklassen. We
streven naar een 60% sociale huur en 40%
vrije sector. Omdat we nieuwe woningen willen
bijbouwen blijft het aantal sociale huurwoningen
in de buurt ongeveer gelijk.

Meer woningen bijbouwen

Voorzieningen
In de buurt moeten de voorzieningen meer gericht
zijn op de bewoners uit de buurt zelf. Ze zijn kleinschalig, afgestemd op de behoefte van bewoners,
weinig overlast en dragen bij aan een prettige buurt.
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Coornhertstraat, Anna Bijnsstraat,
Adèle Opzoomstraat 1 t/m 12,
Van Maurikstraat 1 t/m 12,
Van Koetsveldstraat 1 t/m 12,
Van Moerkerkenstraat oneven,
Van Leeuwenlaan vanaf 78,
Oltmanstraat, Van Beersstraat, Van
de Woestijnestraat, Top Neaffstraat
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Van Veldekehof, Melis Stokehof,
Goeverneurhof, Rodenbachhof,
Van Deysselstraat, Verriesthof,
Sabbehof, Perkstraat, De Louterstraat, Van Leeuwenlaan t/m 77
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Woningen waarvan de huur wordt
opgezegd, komen niet meer op
Woningnet. Dit betekent niet dat er
straks allemaal lege woningen in uw
buurt zijn. Die woningen worden op
een andere manier gebruikt.
Bijvoorbeeld tijdelijk verhuurd,
ingezet als wisselwoning
voor het project
of krijgen tijdelijk een
maatschappelijke
functie.

MIDDEN

Van Moerkerkenstraat even,
Du Perronstraat, Van Maerlantstraat, Adèle Opzoomstraat/
Bruggestraat/Koetsveldstraat/
Maurikstraat, Martinus Nijhoffstraat

BUR

We gaan in de buurt aan de
slag, dan hebben we straks veel
wisselwoningen nodig. Daarom
komt er een verhuurstop.
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NOORD
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Het gebied ten noorden van de Lodewijk van
Deysselstraat houdt een groen karakter. Langs
de zuidrand van de buurt wordt de Burgemeester
Roëllstraat aangepakt. Het idee is om er een
stadsstraat van te maken met meer woningen

Rochdale en het stadsdeel werken de visie samen
verder uit. U heeft een persoonlijke uitnodiging
ontvangen voor een bijeenkomst waar u meer te
horen krijgt over deze gebiedsvisie. U bent van
harte welkom op deze bijeenkomst.
Kijk ook op www.rochdale.nl/vandeyssel voor de
datum van de bijeenkomst voor uw buurt.

EEST

Groene stadsbuurt

Hoe nu verder?

en voorzieningen. Nu is het vooral een brede, lege
straat. Er is hier ruimte om woningen bij te bouwen.

GEM

Het is voor Amsterdam belangrijk dat er meer
woningen bijkomen omdat er steeds meer vraag
is naar huizen. Rochdale en het stadsdeel zien
dat ook als een belangrijke opgave.
Door woningen bij te bouwen kunnen we
verschillende woningen voor verschillende
doelgroepen aanbieden. Het is hoe dan ook
van belang dat het aantal sociale huurwoningen
in de buurt gelijk blijft.
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VRAGEN AAN ROCHDALE
VAN U EN UW BUREN
Tijdens eerdere bijeenkomsten hadden bewoners voor
van Deyssel Noord verschillende vragen aan Rochdale.
Veel van deze vragen zijn algemene vragen die niet
alleen van toepassing zijn op de bewoners van Van
Deyssel Noord, maar ook voor u gelden. U leest hier
een aantal van die vragen en antwoorden.

MIJN KEUKEN EN BADKAMER ZIJN OUD!
MOET IK WACHTEN TOT DE WERKZAAMHEDEN AAN MIJN WONING STARTEN OF
KAN IK MIJN KLACHTEN MELDEN?

?

Keukens moeten schoon, heel en veilig zijn
en als dat niet zo is moet de keuken worden
hersteld. U kunt uw klachten melden bij de
klussenbus of bij Rochdale:
020 215 00 00

?

WANNEER KOMEN BEWONERS IN AANMERKING VOOR EEN STADSVERNIEUWINGSURGENTIE (SV-URGENTIE)?

Of bewoners in aanmerking komen voor een
sv-urgentie bepaalt de gemeente Amsterdam.
Er zijn bepaalde regels waar een project
(renovatie, sloop/nieuwbouw) aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een
sv-urgentie. Het wel of niet afgeven van een
sv-urgentie is onder andere afhankelijk van het
soort werkzaamheden die worden uitgevoerd
aan de woning.

WAAROM DUURT HET MAKEN VAN
EEN PLAN ZO LANG?

?

Het maken van een plan voor de woningen
doet Rochdale samen met de betrokken
projectcommissies. Zij vertegenwoordigen de
belangen van de bewoners.

?

Het gaat om de aanpak van bijna 1200 woningen. Dat is veel werk. En in bepaalde gevallen
moet u als bewoner tijdelijk verhuizen naar
een wisselwoning. Dat vraagt om genoeg lege
woningen. Verder willen we samen met het
stadsdeel ook de hele hele buurt prettiger
maken om te wonen. Daarvoor kijken we niet
alleen naar de woongebouwen, maar naar de
buurt in zijn geheel. Ook dit kost meer tijd dan
het maken van een plan voor alleen een
gebouw. Uiteindelijk krijgt u een woning van
goede kwaliteit. In de tussentijd pakken we
klachten en reparaties snel op. Ook treffen we
extra maatregelen die het wooncomfort tijdelijk
verbeteren.

WAT DOET ROCHDALE AAN SCHIMMEL EN
TOCHT IN DE WONINGEN?

?

In alle woningen met schimmelproblemen
worden de ventilatiemogelijkheden verbeterd.
De aanpak van schimmel en tocht is onderdeel van de aanpak. Door het verbeteren
van de ventilatie in de woning pakken we dit
voor u aan. Heeft u nu last van schimmel?
Meldt het tijdens het spreekuur. Dan komt er
een vakman van Rochdale bij u langs.

?

WANNEER KIEST ROCHDALE VOOR
RENOVATIE EN WANNEER VOOR SLOOP?

?

IS GROOT ONDERHOUD OF RENOVATIE
WEL GENOEG OM EEN WONING WEER TE
VERBETEREN?

Rochdale gaat in eerste instantie eerst uit van
groot onderhoud of renovatie. Maar als blijkt
dat sloop/nieuwbouw niet te voorkomen is of
als sloop/nieuwbouw overduidelijk meer voordelen biedt, dan wijken we hiervan af.
De uiteindelijke beslissing is afhankelijk van
een aantal zaken, zoals:
• technische staat van de woning en van het
gebouw
• architectonische / monumentale status
• de kosten van de aanpak en de woonkwaliteit die het oplevert.

Als de basis van een gebouw (het skelet) nog
goed is kun je de kwaliteit verbeteren met
groot onderhoud of renovatie. Zonder sloop of
ingrijpende renovatie kan Rochdale er dus ook
voor zorgen dat de woningen voldoen aan de
huidige kwaliteitseisen.

SCHOON, HEEL EN VEILIG IN UW WIJK

Ongedier
tebestrijding
door
de GGD

Wij willen uw directe woonen leefomgeving schoon,
heel en veilig houden. In
trappenhuizen of portieken
waar het gevaarlijk vol ligt
met spullen die er niet
horen, halen we die spullen
weg. Maar let op: de
vervuiler betaalt dit.

Dit betekent dat huurders die de
algemene ruimtes vervuilen of
vernielen, betalen voor het
opruimen en schoonmaken.
De meeste bewoners houden zich
aan afspraken over schoonhouden
van algemene ruimtes, maar
helaas niet iedereen.
Een voorbeeld in uw wijk is

vervuiling van de trappenhuizen
en het plaatsen van persoonlijke
eigendommen in de trappen
huizen. Denk aan fietsen,
scooters en grofvuil. Onze wijkbeheerder loopt regelmatig door
uw wijk om te controleren.
Vervuiling, vernieling etc. wordt
direct aangepakt.

HEBBEN BEWONERS EIGENLIJK WEL INBRENG
OF ZIJN ALLE PLANNEN AL VAN TE VOREN
BEDACHT?

BUITEN
BETER APP
Als bewoner kun je dingen
ook zelf melden aan de
gemeente, van stukke
lantaarnpalen tot illegaal
gedumpte vuilnis. Daar is nu
een handige app voor, de
BuitenBeter app, gratis te
downloaden op je
smartphone.

Wij ontvangen nog steeds veel klachten van bewoners
over ratten en ander ongedierte in de buurt. Wij hebben
dit doorgegeven aan de Gemeente. Inmiddels is de GGD in
opdracht van het stadsdeel bezig met de bestrijding van ratten in uw buurt. Geef meldingen van overlast door ratten,
maar ook andere zaken, door via telefoonnummer 14 020.
Melden kan ook via de website van de Gemeente
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding of via
www.verbeterdebuurt.nl.
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SAMENVATTING VAN HET
WOONWENSENONDERZOEK
In 2017 hebben we het woonwensenonderzoek in uw buurt
uitgevoerd. We ontvingen bijna
700 ingevulde vragenlijsten.
Bedankt daarvoor! We zijn daar
erg blij mee. Hieronder ziet u
de uitkomsten en toelichting
van de het onderzoek.

UITKOMSTEN
CIJFER WONING

Toelichting
• De woning scoort een dikke onvoldoende. Tweederde
van de bewoners gaf de woning lager dan een 6. Gemiddeld gaf u een 4,5. De belangrijkste redenen hiervoor
waren: ouderdom, isolatie, schimmel, tocht en vocht.
• Maar het balkon, de buurt en de grootte van het huis
wordt als positief ervaren.
• Als reden om te verhuizen geeft u vooral de grootte
van de woning aan en een voorkeur voor een woning
zonder trap.
• Verhuizen buiten de wijk is voor de meesten bewoners
(87,2%) een mogelijkheid. Wel binnen Amsterdam.
• Een reden om niet te verhuizen: bewoners willen niet
weg uit de buurt.

Gemiddeld 4,5

Belangrijkste conclusies

TOP 3 POSITIEF AAN HET HUIS

1. Lage score waardering woning

• balkon
• voorzieningen in de buurt
• grootte van het huis

De bewoners zijn over het algemeen ontevreden over de
kwaliteit van hun huis. Gemiddeld cijfer voor de woning is
4,5. De cijfers verschillen per woonblok en we gaan hierover met de projectcommissies in gesprek. De noodzaak
om de woningen aan te pakken is nogmaals overduidelijk
geworden.

TOP 3 REDENEN OM TE
VERHUIZEN

• huis is te klein
• geen trap meer willen
• ik wil niet verhuizen!
TOP 3 REDENEN OM NIET TE
VERHUIZEN

• ik ben tevreden
• kosten verhuizing te hoog
• ik wil niet weg uit de buurt.
WAARHEEN VERHUIZEN?

• Binnen Amsterdam
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Onrechtmatig gebruik van
huurwoningen: voor hennepteelt, onderverhuur, de woning
leeg laten staan of verhuur aan
toeristen. Dat kan natuurlijk
niet! Huurwoningen zijn
bedoeld voor mensen die er
recht op hebben. Zij moeten
vaak lang wachten.

Denkt u dat een woning niet
juist wordt gebruikt? U ziet
meer dan wij. Geef het aan
ons door!
Ga naar rochdale.nl/onrechtmatiggebruik en vul het
formulier in. Dat kan ook
anoniem.

WIJKPUNT DE VAN DEYSSEL

2. Tevreden over de buurt
De bewoners zijn vooral tevreden over zaken die met de
buurt te maken hebben en niet met het huis. Bewoners
geven ook vaak aan dat ze niet uit de buurt weg willen. Zo
is een veelgenoemde reden om niet te verhuizen ‘de buurt’.

3. Tweedeling en verschillen
Er is een grote tweedeling tussen bewoners in de wijk, op
meerdere onderdelen. De antwoorden van de bewoners
verschillen en zijn soms tegenstrijdig. Als voorbeeld: veel
bewoners vinden de indeling en grootte van het huis goed,
terwijl andere bewoners hebben ingevuld dat ze dit juist
heel slecht vinden.

OPROEP KLUSSENTEAM
Samen met WPI (Werk, Participatie en
Inkomen Gemeente Amsterdam) werkt
Rochdale mee aan betere kansen op
de arbeidsmarkt voor bewoners van de
Van Deysselbuurt.
We doen dit door u een kans te bieden om
aan de slag te gaan in het klussenteam. Dit
klussenteam bestaat uit bewoners die in
opdracht van Rochale verschillende klussen
in de buurt, maar ook in de woningen gaan
uitvoeren.

Wat levert deelname aan het klussenteam u op?
• E
 en afwisselende functie, midden in de
maatschappij.
• Training en begeleiding om je verder te
ontwikkelen
• Goede begeleiding tijdens het werk
• Kans om door te stromen naar een
betaalde baan
• Een financiële vergoeding

Past dit bij u?
• en woont u in de Van Deysselbuurt
• bent u 18 jaar of ouder
• heeft u voldoende begrip van de
Nederlandse taal voor werkinstructies en
omgang met bewoners
• bent u minimaal 8 uur per week beschikbaar voor werk
Meld u dan aan via bij Stefan Post van
Rochdale via 020 215 00 00. Ook voor
meer informatie kunt u bij hem terecht.

Binnenkort breiden we de openingstijden uit. Zodat we beter
bereikbaar zijn en u sneller kunnen helpen met de afhandeling
van uw klachten en vragen. U
hoort van ons wanneer dit ingaat.

Contact & informatie

Sociaal spreekuur
dinsdag van 12.00 – 15.00 uur
Heeft u vragen over werk, geldzaken, gezondheid of opvoeden?
Of hulp nodig bij het invullen van
formulieren of het aanvragen van
uitkering en toeslagen? Kom
naar het Sociaal Spreekuur!
Medewerkers van het team helpen
u in vertrouwelijkheid met uw
vragen. Ook is de wijkbeheerder
van Rochdale Faisal Adli aanwezig.
Bij hem kunt u technische klachten
aan uw woning of de openbare
ruimte melden.

Rochdale spreekuur
donderdag 13.00 – 15.00 uur
Heeft u vragen over uw woning, de
vernieuwing van uw buurt of technische klachten? Over vocht in huis,
ongedierte of andere woonzaken?
Loop binnen voor informatie.

www.rochdale.nl/vandeyssel
Wijkpunt Van Deyssel
Burgemeester van
Leeuwenlaan 63
Bewonersbegeleider
Emmy Pemmelaar:
06 212 580 13
epemmelaar@rochdale.nl
Wijkbeheer
Vragen over complexbeheer
en overlastmeldingen? Neem
contact op met wijkbeheerder
Faisal Adli via 020 215 00 00
info@rochdale.nl
Algemene huurzaken
en reparaties
020 215 00 00
info@rochdale.nl
rochdale.nl

Buurtactiviteiten welkom!

(whatsapp) 06 4080 8009

In het Wijkpunt de Van Deyssel
is ook ruimte voor buurtbijeenkomsten. Wilt u een bijeenkomst
organiseren voor uw buurtgenoten?
Neem dan contact op met wijkbeheerder Faisal Adli via
info@rochdale.nl of 020 215 00 00

@rochdale_nl
facebook.com/
woningstichtingrochdale

