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Voor u ligt de Van Deysselkrant. In
deze krant informeren we u over de
plannen die Rochdale en de
gemeente hebben voor uw buurt.
De krant bevat veel belangrijke
informatie over de vernieuwing van
de buurt, de aanpak van uw
woning en wat de gevolgen hiervan
zijn voor u.

het vernieuwingsplan
voor uw buurt

We zijn erg benieuwd naar uw
reactie op dit voorstel. Voor vragen
en uw reactie kunt u terecht bij
het belteam en u kunt de online
bijeenkomsten bijwonen. Daarover
leest u verderop in de krant meer.

aats
l
p
t
vind
mei !
op 19

neem deel
aan de online
bijeenkomst!

Tijdens eerdere bewonersavonden en in gesprekken met het buurplatform zijn
uitgangspunten voor de vernieuwing opgehaald die voor zowel bewoners, Rochdale
als de gemeente belangrijk zijn. Wat gaan we doen?

www.deysselbuurt.nl
Op de nieuwe website van Rochdale
en de gemeente vindt u informatie
over het vernieuwingsplan en de
online informatiebijeenkomsten.
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• H
 et verbeteren van de kwaliteit en verduurzamen van
de woning en woonomgeving
• Van de Deysselbuurt een gemengde buurt maken met
verschillende type woningen voor verschillende
doelgroepen
• Het aantal sociale huurwoningen in de buurt blijft gelijk

Uw overige wensen en ideeën, en wat we daarmee hebben gedaan:
Kwaliteit woningen

Bedrijven

Bestaande situatie: Woningen zijn oud en van
slechte kwaliteit. U gaf aan in huis veel last te hebben
van kou, tocht, vocht, schimmel, verstoppingen en
lekkages.
Nieuwe situatie: Rochdale gaat de buurt ingrijpend
verbeteren. We gaan de woningen op hoog niveau
renoveren of slopen. Na de ingreep zijn alle woningen
enorm verbeterd en kunnen weer lange tijd mee.

Bestaande situatie: Bedrijven sluiten niet aan
bij de behoefte van de buurt
Nieuwe situatie: Nu al zijn we bezig met het
verbeteren van de bedrijfsruimtes en sturen op
het creëren van aanbod voor de buurt. Dit
blijven we de komende jaren doen.

Eenzijdig aanbod
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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• De voorzieningen in de buurt verbeteren en
beter laten aansluiten bij de buurt
• Ongeveer 600 woningen bijbouwen
• De burgemeester Röellstraat wordt een
stadslaan, een laan met een combinatie van
voorzieningen, woningen en bedrijven.

Bestaande situatie: Geen woningen met lift,
seniorenwoningen of koopwoningen.
Nieuwe situatie: Gemengde buurt, met aanbod voor
verschillende doelgroepen. Dat betekent meer
verschillende woningtypes en verschillende huurprijzen
(sociale huur, middensegment en vrije sector).

De wijk
Bestaande situatie: Druk met auto’s, weinig
ruimte voor voetgangers, smalle voetpaden,
weinig aantrekkelijke speelplekken.
Nieuwe situatie: In het vernieuwingsplan is
meer ruimte voor ontmoeten, spelen en meer
aandacht voor het gebruik van groen. De auto
is minder dominant aanwezig. Een deel van de
auto’s parkeert in garages.
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de nieuwe situatie

Een beeld van de buurt
na de vernieuwing
Op het plaatje hiernaast ziet u een tekening van de wijk zoals die
nu is. Daaronder een impressie nadat het vernieuwingsplan is
uitgevoerd. In de toelichting per blok kunt u lezen wat het voorstel
voor uw woning is: renovatie of sloop-nieuwbouw.

nu

Woningen bijbouwen in de buurt
Er is behoefte aan meer woningen in Amsterdam dus Rochdale is samen met
de gemeente ook op zoek gegaan naar plekken in de buurt waar we woningen
kunnen bijbouwen.
Burgemeester Röellstraat
Aan de Burgemeester Röellstraat zien wij kansen om woningen bij te bouwen.
Hierover meer informatie bij ‘Van Deyssel Zuid’.
Van Moerkerkenstraat
Ook aan de van Moerkerkenstraat zien wij kansen om woningen bij te bouwen.
Dit kan door de garages te slopen en deze te vervangen door eengezinswoningen.

straks

De basisschool aan de Van Moerkerkenstraat
Rochdale en de gemeente zijn nog aan het onderzoeken of de basisschool
verplaatst kan worden naar de Lodewijk van Deysselstraat, naar het nieuwe
centrum van de buurt. Op de huidige plek van de basisschool zou dan ruimte
ontstaan voor nieuwe woningen.

A

B

c

D

Woont u in de van Deyssel Noord?
(gebouwtype A, B, C, D) Voor uw gebied zijn we al een stap verder met
de plannen. Een aantal woningen zijn al opgeknapt en voor de overige
woningen is al een concreet plan gemaakt. Mist u nog informatie
neem dan contact op met uw bewonersbegeleider Romana Vujica,
e-mail: rvujica@rochdale.nl
© www.verbeelden.nl

In het middengebied willen we veel veranderen;
de woongebouwen staan nu achter elkaar met
groenstroken ertussen. Na de vernieuwing komen
de blokken rondom binnentuinen te staan.
De huidige tussenstraten worden om en om
vervangen door straten met parkeren en
binnentuinen. Op pagina 3 en 4 leest u
wat dit voor de verschillende complexen
in het middengebied gaat betekenen.
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F
F-blokken
renovatie

Anna Bijnsstraat 2-24 (even) • Van Koetsveldstraat 1-12 • Justus van Maurik-straat 1-12 •
Adele Opzoomerstraat 1-12]
De monumentale F-blokken gaan we renoveren.
Vanwege de monumentale kwaliteit willen we dat
deze gebouwen blijven staan en niet worden gesloopt.
Met de projectcommissie zijn we in gesprek over de
inhoud van het plan.

g

i

G en I blokken

sloop - nieuwbouw
Coornhertstraat 1-15 (even + oneven)) • Oltmansstraat 1-15
(even + oneven)) • Jan van Beersstraat 1-12 (even + oneven)) •
Karel van de Woestijnestraat 1-12 (even + oneven)
Het plan is om de G en I blokken te slopen en te vervangen door
nieuwbouw. Onderzocht wordt of de centrale entree van de
bovenliggende woningen aan de Van Deysselstraat kan komen (dus
aan de korte kant in plaats van aan de lange kant). De huidige
tussenstraten kunnen dan om en om vervangen worden door straten
met parkeren en binnentuinen.

h o
H en O blokken
renovatie

Burgemeester van Leeuwenlaan 60-75
(even + oneven) • Burgemeester Van
Leeuwenlaan 78-101 (even + oneven) •
Lodewijk van Deysselstraat 73,75
De gebouwen aan de Burgemeester van
Leeuwenlaan willen we ingrijpend gaan
renoveren. Verder is het plan om de laan te
veranderen in een bomenlaan dus meer
groen. We willen de rijbaan versmallen en het
parkeren draaien (van haaksparkeren naar
langsparkeren). Ook is er aandacht voor de
entree van de buurt, de kruising
Burgemeester van Leeuwenlaan en
Burgemeester Röellstraat, die moet veiliger
en aantrekkelijker worden gemaakt.
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K J, K, M en N blokken

m n

sloop - nieuwbouw

Albrecht Rodenbachhof 1-15 (even + oneven) • Albrecht Rodenbachhof 19-29 •
Albrecht Rodenbachhof 2-10 • Henric van Veldekehof 1-15 • Henric van
Veldekehof 17-27 • Henric van Veldekehof 2-10 • Hugo Verriesthof 1-15 • Hugo
Verriesthof 17-29 • Hugo Verriesthof 2-10 • Jacques Perkstraat 11-25 • Jacques
Perkstraat 27-39 • Jan Goeverneurhof 1-15 • Jan Goeverneurhof 2-10 •
Maurits Sabbehof 1-15 • Maurits Sabbehof 17-27 • Maurits Sabbehof 2-10 •
Melis Stokehof 9-23 • Melis Stokehof 25-37
In dit gebied zien wij kansen om veel woningen bij te bouwen. De meeste woningen
in de Van Deyssel Zuid, met uitzondering van de Burgemeester van Leeuwenlaan,
worden dan ook gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De Burgemeester Röellstraat wordt een stadslaan. Het idee is dat er aan deze laan op de
begane grond ruimte komt voor woningen, bedrijven en voorzieningen.

Reageren
of meer
informatie
Als gevolg van het coronavirus is
Buurtpunt De Leeuw gesloten en
gaan de geplande bewonersbijeenkomsten niet door. Wanneer
we weer open gaan en wanneer er
andere bijeenkomsten komen is
nog onbekend. We gaan u op
verschillende manieren informeren:
• De online informatiebijeenkomst
op 19 mei
• Op www.deysselbuurt.nl vindt u
informatie over het vernieuwingsplan
• Op pagina 5 vindt u een uitgebreid overzicht van veelgestelde
vragen.

het belteam
Staat uw vraag niet in dit overzicht?
Bel dan met een van onze
medewerkers! Kijk voor de namen
en telefoonnummers achter
op deze krant.

l

L blokken
Renovatie

Lodewijk van Deysselstraat 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59,
63, 67, 71, 93, 97, 101, 105
De Lodewijk van Deysselstraat willen we het centrum van de buurt
maken. Het moet een straat worden met voorzieningen die
aansluiten bij de behoefte van de buurt. De karakteristieke
gebouwen worden gerenoveerd. We onderzoeken nog of we de
woningen en de bedrijfsruimtes kunnen samenvoegen. Woont u aan
deze straat dan gaan wij hier uiteraard met u over in gesprek. Deze
gesprekken gaan we nog organiseren.

voor
al uw n!
e
vrag
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komt u niet meer in aanmerking voor een sociale
huurwoning. Wel heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding en is het plan om ook woningen in de vrije
sector toe te voegen in de buurt. Mogelijk dat u daar
voor in aanmerking komt. Dit is wel afhankelijk van een
aantal factoren, waaronder de planning en de samenstelling van uw huishouden.

Renovatie en tijdelijke
huisvesting
Uw woning wordt gerenoveerd. Omdat de
aanpak en de overlast ingrijpend zijn kunt
u tijdens de werkzaamheden niet in uw woning
blijven. Daarom verhuist u tijdelijk naar een
andere woning. Hoe we dat samen met u gaan
regelen leest u hier.

Veelgestelde vragen
Vragen met betrekking
tot sloop nieuwbouw
Mijn woning wordt gesloopt, wat betekent dat
voor mij?
Uw woning wordt gesloopt. Dat betekent dat u
moet verhuizen naar een andere woning. Er zijn
verschillende verhuismogelijkheden en regelingen
waarvoor u in aanmerking komt. Lees hieronder
verder.

Stadsvernieuwingsurgentie
(sv urgentie)
Omdat uw woning gesloopt/gerenoveerd
wordt komt u in aanmerking voor een
sv urgentie. Rochdale vraagt hiervoor een
peildatum aan bij de gemeente. Zodra de
gemeente de peildatum afgeeft, bent u
stadsvernieuwingsurgent en heeft u voorrang
op andere woningzoekenden in Amsterdam.
Wat is een peildatum?

Verhuizen naar de nieuwbouw, kan ik straks
terugkeren naar een nieuwbouwwoning?
Er worden verschillende soort woningen nieuw
gebouwd, ook in de sociale huursector. Hier kunnen huurders naar doorstromen. Dit is afhankelijk
van onder andere de planning, de tijd tussen de
sloop van uw woning en het moment van opleveren
van de nieuwbouw, uw woonwensen etc. Terugkeren naar dezelfde plek in de buurt kunnen we niet
garanderen, omdat er soms andere woningtypes
worden teruggebouwd.

Kan Rochdale garanderen dat ik kan terugkeren
naar de buurt?
Terugkeren naar de buurt willen we mogelijk
maken. Of u uiteindelijk kunt/wilt terugkeren is
onder andere afhankelijk van uw wensen en de
woningen die op dat moment beschikbaar zijn in de
buurt.

De peildatum is de datum waarop u
stadsvernieuwingsurgent bent.

Wanneer vraagt Rochdale de peildatum aan en
krijg ik mijn sv urgentie?
Het aanvragen van de peildatum doen we in fases en
dus niet voor de gehele buurt. We volgen hiervoor de
planning van de werkzaamheden. Ongeveer anderhalf jaar voor de start van de werkzaamheden krijgt u
een stadsvernieuwingsurgentie.

Ik heb inwonende kinderen, krijgen die ook
urgentie?
Kinderen van 23 jaar en ouder die de afgelopen 5
jaar aaneengesloten staan ingeschreven op het
adres van hun ouders, komen in aanmerking voor
een semi-stadsvernieuwingsurgentie. Op het moment
van de peildatum moeten de inwonende kinderen 23
jaar of ouder zijn.

Vanwege de renovatie moet ik tijdelijk de woning
uit. Regelt Rochdale een tijdelijke woning?
Ja dat regelt Rochdale voor u. Wij hebben woningen in
de buurt gereserveerd als wisselwoning. Deze woningen gebruiken we om bewoners tijdelijk te huisvesten
omdat zij vanwege de renovatie niet in hun woning
kunnen blijven.

Hoe zit het met terugkeren bij renovatie?
Wordt uw woning gerenoveerd? Dan is terugkeren naar
uw huidige woning in de meeste gevallen gewoon
mogelijk. U verblijft dan tijdens de werkzaamheden in
een wisselwoning.Daarna keert u terug naar uw eigen
gerenoveerde woning. Is er sprake van een renovatie
waarbij de indeling van de woning ingrijpend verandert
en er een totaal andere woning ontstaat? Dan kan het
zo zijn dat u niet kunt terugkeren omdat de woning niet
meer aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hierover worden afspraken gemaakt in het sociaal plan.

Waar is de wisselwoning? En is die vergelijkbaar
met wat ik nu heb?
We kunnen niet voor iedereen garanderen dat de wisselwoning in uw buurt is. We proberen zoveel mogelijk
vergelijkbare woningen in de buurt te reserveren als
wisselwoning, maar zijn afhankelijk van de opzeggingen van andere huurders van Rochdale.

Wat is de huurprijs van de wisselwoning en is de
woning ingericht?
Deze is gelijk aan uw huidige huurprijs en de woningen
zijn voorzien van vloerbekleding, raambekleding en
lampen.

Overige vragen
Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

Ik heb nu een vierkamerwoning. Kunnen jullie
garanderen dat ik straks minimaal net zoveel
kamers heb als nu?
U heeft deze woning ooit toegewezen gekregen en
toen is er gekeken naar uw situatie. Straks gaat u
verhuizen naar een andere woning en dan wordt er
opnieuw gekeken naar uw persoonlijke situatie,
namelijk uw inkomen en de samenstelling van uw
huishouden. Op basis van uw huidige situatie komt
u in aanmerking voor een bepaalde woning.

Mijn woning wordt gesloopt, als ik wil
terugkeren en er is een woning voor mij
beschikbaar hoe lang moet ik dan wachten?
Het slopen en nieuwbouwen van woningen kost
veel tijd. Het slopen en vervolgens bouwen van de
nieuwe woningen kost minstens twee jaar.

Is het mogelijk om al voor de peildatum (dus voor
dat ik stadsvernieuwingsurgent ben) te verhuizen?
U kunt altijd eerder verhuizen. Het is zonder urgentie
alleen niet makkelijk om een andere woning te vinden
in Amsterdam. Natuurlijk maakt het wel uit op wat
voor soort woning u reageert. Grote woningen bijvoorbeeld komen maar weinig vrij.

Mijn inkomen is de afgelopen jaren omhoog
gegaan en ik verdien meer dan € 55.113 per jaar.
Wat betekent dat voor mij?
In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over
inkomensgrenzen bij sociale verhuur. Omdat u meer
dan € 55.113 verdient komt u niet in aanmerking voor
een sv-urgentie. Wordt uw woning gerenoveerd dan
kunt u in de meeste gevallen evengoed terugkeren
naar uw huidige woning. Als uw woning wordt
gesloopt, of u kiest er zelf voor om te verhuizen, dan

Omdat uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd heeft
u recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding is een bijdrage in de verhuis en inrichtingskosten
die u gaat maken. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is nu € 6253,-.

Staat het plan al vast of kunnen bewoners nog
meedenken?
Het vernieuwingsplan voor uw buurt is een voorstel en
moet door de gemeente, na inspraak door bewoners,
nog worden vastgesteld. Ook Rochdale moet het plan
nog verder uitwerken. Dit doen we deels samen met
bewoners. Denk dan aan het sociaal plan dat nog moet
worden gemaakt. In het sociaal plan staan onder
andere afspraken over de terugkeermogelijkheden in
de buurt, doorstromen naar andere woningen etc. Dit
plan maken we samen met het bewonersplatform.
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de planning

planning van de eerste fase
De vernieuwing van uw buurt is een ingrijpend en ingewikkeld proces.
Heel veel dingen zijn van elkaar afhankelijk; bijvoorbeeld om een woning te kunnen
slopen of te renoveren moet de woning leeg zijn. Dat betekent dat er een andere
woning beschikbaar moet zijn die we kunnen aanbieden aan de bewoners. Verder zijn
bijna alle kabels en leidingen die in de grond liggen aan vernieuwing toe. Ook wordt er
waarschijnlijk stadsverwarming aangelegd. Kortom: een ingewikkelde puzzel.

Aangepaste planning, wat is er bekend?
De totale vernieuwing van de buurt gaat 10 jaar duren. We
kunnen geen exacte planning afgeven voor zo’n lange periode, doordat alles met elkaar samenhangt. We informeren u
over wat als eerste te gebeuren staat, de eerste fase, en
geven u een globaal doorkijkje voor de rest van de planning.

Na de Top Naeffstraat gaan we gelijk door met de
volgende woningen in het middengebied. We
werken van oost naar west. Zodra de planning
voor de eerstvolgende woningen uitgewerkt is
informeren we u daarover.

Onderhoud woningen

2020
• v ernieuwingsplan vaststellen in overleg met de buurt
en sociaal plan uitwerken in samenwerking met buurtplatform

2021
• Adressen: Melis Stokehof 9-23
• peildatum aanvragen, start herhuisvesting bewoners

Eind 2020/begin 2021
• E
 erste F blok (nog in overleg met projectcommissie
over exacte fasering)
• Peildatum aanvragen, start herhuisvesting bewoners

Eind 2021
• Adressen: Top Naeffstraat 1-12
• Peildatum aanvragen, start herhuisvesting bewoners
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Veel woningen moeten nog lang wachten op de
renovatie of sloop/nieuwbouw. We vinden het
belangrijk dat u tot die tijd goed woont. Daarom
blijven we onderhoud aan de woningen uitvoeren.
Ook gaan we na de zomer de huisbezoeken met
onze wijkbeheerder en vakman weer opstarten.
Zodat we kleine gebreken in uw woning ook kunnen oplossen.

Beheer van de buurt
Aangezien er jarenlang gewerkt gaat worden in
uw buurt hebben we extra aandacht voor het
beheer van de woningen en de leefomgeving. Dat
doen Rochdale en de gemeente samen met veel
andere partijen. Het beheer richt zich op het
schoon, heel en veilig houden van de buurt. Als er
gerenoveerd of gesloopt wordt, vraagt dat natuurlijk om andere maatregelen.
Zo gaat de gemeente de komende maanden in
de buurt op verschillende plekken de stoepen en
parkeervakken herstellen. De indeling van de
straten verandert hiermee nog niet.
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Status van het plan

de gemeente moet nog
een besluit nemen
De gemeente moet nog een besluit nemen over het Vernieuwingsplan. Dit
wordt pas gedaan nadat de buurt geïnformeerd is, en nadat de bewoners
de gelegenheid hebben gehad om te reageren op het plan. Voor de
gemeente en Rochdale is het belangrijk om te weten of het plan gesteund
wordt door de buurt.

Wat zijn nu de eerstvolgende stappen?

Sociaal Plan voor de gehele buurt

• In contact met bewoners via belteam en
online bijeenkomst:
Na ontvangst van de krant kunt u reageren en uw
vragen stellen. Dat kan door te bellen met het
belteam of door deel te nemen aan de online
informatiebijeenkomsten.

Als woningen worden gerenoveerd of gesloopt,
dan heeft Rochdale de plicht om een sociaal plan
te maken samen met bewoners. In het sociaal
plan staan afspraken over onder andere de (tijdelijke) herhuisvesting, doorstroomregelingen,
terugkeermogelijkheden, voorzieningen en vergoedingen. Voor de vernieuwing van de
Deysselbuurt willen we één sociaal plan maken
voor de hele buurt.

• In gesprek met het Buurtplatform over draagvlak en participatie
Het buurtplatform (voormalig meedenknetwerk) wordt uitgenodigd om het
vernieuwingsplan te bespreken met de gemeente
en Rochdale.
Tijdens deze bijeenkomst bespreken we:
- De eerste reacties uit de buurt op het plan
- Hoe betrekken we de buurt bij de volgende
stappen, waaronder het sociaal plan.

het belteam
Heeft u na het lezen van deze informatie
nog vragen? Bel dan met een van onze
medewerkers! Kijk voor de namen en
telefoonnummers achter op deze krant.

voor
al uw n!
e
vrag
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voor al uw vragen!
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Heeft u na het lezen van deze krant vragen? Bel dan
met een van onze medewerkers.

o

het belteam

bijee nko
e
in

neem deel
aan de online
bijeenkomst!

Anouk Wijk
participatie adviseur
tel: 06 221180 86
E-mail: awijk@rochdale.nl

www.deysselbuurt.nl
Op de nieuwe website van Rochdale
en de gemeente vindt u informatie
over het vernieuwingsplan en de online
informatiebijeenkomsten.

Romana Vuijca
bewonersbegeleider
tel: 06 30 39 81 59
E-mail: rvujica@rochdale.nl

Silvia Prijden
bewonersbegeleider
tel: 06 81 29 24 58
E-mail: sprijden@rochdale.nl

Faisal Adli
wijkbeheerder
tel: 020 56 52 073
E-mail: fadli@rochdale.nl

GA NAAR WWW.DEYSSELBUURT.NL
EN MELD U AAN VOOR DE DIGITALE
NIEUWSBRIEF. ZO BLIJFT U OP DE
HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS
OVER DE VERNIEUWINGSPLANNEN.

Voor vragen aan de gemeente over de
buurtvernieuwing kunt u bellen met:
Ozan Turkdogan
assistent projectmanager
Lodewijk van Deysselbuurt

heeft u vragen aan
de gemeente?

06 39279850; e-mail:
o.turkdogan@amsterdam.nl

Meldingen en klachten over de openbare ruimte
kunt u doorgeven via nummer 14020 of via
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
melding-openbare-ruimte-en-overlast/

De Van Deysselkrant is een
gezamenlijke productie van Rochdale
en de gemeente Amsterdam.
Vormgeving: Hollands Diep
Drukwerk: Aeroprint
Met dank aan www.verbeelden.nl en
www.rijnboutt.nl voor de tekeningen
en impressies.
Buurtpunt de Leeuw is gesloten
vanwege de coronamaatregelen.
Algemene contactgegevens
van Rochdale:
rochdale.nl | 020 215 00 00
Meer informatie over de
vernieuwing:
Deysselbuurt.nl

