
 Goed Slecht Tips 

1. Mooie oude bomen Weinig parkeerplekken vanwege gratis parkeren in de wijk Parkje combineren met honden uitlaten en wandelen

2. Geen overlast van studenten die naar de Fontys gaan Parkeeroverlast op zaterdag i.v.m. markt Honden uitlaatterrein graag dichtbij

3. Gezellige markt, markt moet blijven Wel of geen eenrichtingsverkeer? Straatbeeld vriendelijker, door parkeren aanpassen

4. Ontmoetingsruimte voldoet Overlast hard rijden Doe iets met de ruimte onder de vier grote bomen aan het eind van de Bakkerstraat

5. Buurtactiviteiten Dakgoten schoonhouden  Stoepen schoonhouden 

6. Meer activiteiten in wijkcentra

7. Leegstaande woningen

8. Onderhoud groen, boom snoeien 

9. Overlast van de boom van de buurman 

10. Vuil komt van de daken in de tuin

11. Overlast van alcoholisten en dealers

13.                                                                                                      Veiligheid  

14.                                                                                        

 Goed Slecht Tips 

1. Kern van de Gildebuurt Overlast junks en dealers Pastoortuin

2. Genoeg groen en mooie bomen Hard rijden en obstakels bij markt Bredere straat

3. Rustig wonen Menselijke ontlasting in de gang achter de tuinen In 2020 huizen slopen

4. Moestuinen buren, groentetuin zijn heel goed Parkeerdrukte Parkeren anders indelen (Verwerstraat)

5. Structuur buurt: straat-huis-tuin-pad-tuin-huis-straat Te kleine stoep, overlast scooters op stoep Meer groen

6. Buiten poort voordat je bij je eigen poort komt Muizen in de achtertuin Graag een voortuin of stoep

7. Buurtkamer Hondenpoep Plek om samen te komen

8. Mooie oude huizen / cultuur Weinig groen in de Slagerstraat

9. Goede buurtvoorzieningen, winkels dichtbij Diefstal

10. De kroeg en zijn klanten

11. Niet geschikt voor mensen met handicap

13. Beveiliging sluitwerk (inbraakgevoelig)

 Goed Slecht Tips 

1. Geheel positief Inbraken, geen camera's Gratis parkeren of vergunning

2. Leefbaarheid verbeterd Geen plek voor de kinderen om te spelen - kindonvriendelijke buurt Plek om te ontmoeten

3. Dichtbijzijnde voorzieningen Gevaarlijke situatie door de snelheid van auto's Geen kliko's in straatbeeld

4. Kliko's boven open

5. Gangen (paden) open

6. Markt parkeren + verkeer

7. Tegen richting in rijden, vooral zaterdag

8. Houtkachel, vuurtjes in tuin

9.

10.

11.

13.

14.

Woonomgeving Bakkerstraat

Woonomgeving Slager- en Verwerstraat

Woonomgeving Wassenaarstraat



 Goed Slecht Tips / vragen

1. Tuin Te schuine daken daardoor geen ruimte 3 à 4 slaapkamers

2. Graag de grote tuin behouden Isolatie Graag de wasmachine en droger in de badkamer

3. Goed voor 1 à 2 personen Nieuwe badkamer aangepast Zolder

4. Tussenwoning, energierekening circa €100,- Muren verbeteren Eigen parkeerplaats

5. Geen klachten over de energiekosten Energie zeer slecht Oppervlakte huis iets groter

6. Slecht onderhouden Tweede toilet boven

7. Geen bergruimte Betonvloer boven

8. Berging valt uit elkaar Isoleren voor geluid en energie

9. Gehorig Ruime badkamer met bad

10. Er kunnen geen spijkers in de muren (valt pleisterwerk uit) Grotere hal

11. Houtrot en schimmel in kozijnen Buitenkraantje

13. Muur gaat niet helemaal boven systeemplafond Extra bergruimte binnen

14. Geen of hele kleine tuin Groter huis

15. Grotere tuin

16. Grotere keuken

17. Optimalere woning

18. Een duurzaam huis met zonnepanelen

19. Levensloopbestendige woning

20. Worden erfsafscheidingen door Wooninc geplaatst?

21. Gaat alles elektrisch worden, niet meer koken op gas?

22. Geen boven meer, wel met behoud van garage

 Goed Slecht Tips 

1. Bijzonderheid van tuinen (groot), hele dag zon Versleten Meer leefruimte

2. Perfect voor 1-2 personen en kleine gezinnen Kan te klein zijn voor 2 kinderen of meer Aanbouw achter

3. Gesloten keuken Heel slechte isolatie (enkel glas op 1e verdieping) Nieuwbouw in stijl oudbouw (zoals bij Philipsdorp)

4. Authentieke woning - historische waarde Plafonds en muren zijn slecht Isolatie, maar geen klimaatbeheersing, dus nieuwste snufjes

5. Raam die open kan Slechte sloten Bij renovatie/nieuwbouw, behoud van tuinoppervlakte

6. Lage huur, betaalbaar Schimmel en vochtproblemen Rekening houden met wel of juist niet tuinliefhebbers

7. Rotte vloeren (hout rot) en de vloeren wiebelen Jong en oud samenwonen in wijk

8. Inbraak gevoelig Oorspronkelijke / historische plan weer terugzoeken (voortuin zoals voorheen)

9. Poort CV ketel

10. Te kleine voortuin (geen gebruik) bij Slagerstraat, geen voortuin bij Verwerstraat Duurzaam huis

 Goed Slecht Tips 

1. Bijzonderheid van tuinen (grootte) Schimmel in badkamer en vochtproblemen Liever badkamer en toilet boven

2. Niet gestappeld: privacy Gaskachel en hoge kosten Uitbreiding keuken

3. Goedkope woningen Enkelglas Dubbelglas en de isolatie in zijn algemeen

4. Kinderkamers te klein Voortuin

5. Gehorig Extra slaapkamer

6. Badkamer te klein Energieneutraal

7. Systeemplafonds woonkamer en badkamers Huidige keuken terugplaatsen

8. Stof plafonds

9. Lekkage

Woning Bakkerstraat

Woning Slager- en Verwerstraat

Woning Wassenaarstraat



 Vragen Wensen Ideeën

1. Krijg ik andere buren? Nu zijn de winkels dichtbij. Graag  de winkels bij de wisselwoning ook dichtbij.

2. Hoe lang moet ik uit de woning? Vervangende woning tijdens de renovatie

3. Wat gebeurt er met de huurprijs? Ik wil terug in de wijk, in mijn eigen huis, op de zelfde plek en met zelfde huur

4. Heb ik recht op terugkeer in mijn woning? Garage moet blijven

5. Verhuiskostenvergoeding? Badkamer beneden vanwege leeftijd en gezondheid

6. Hoe lang duurt de uitvoering?

7. Ik woon bij mijn moeder, heb ik voorrang op een woning in de wijk? Als hoofdbewoonster?

8. Je mag soms niet duurder huren, wat dan? 

9. Wie zorgt er voor een tijdelijke woning?

10. Tijdelijk verhuizen, zelfde huurprijs van de wisselwoning?

11. Krijg je hulp bij de verhuizing/werkzaamheden?

13. Wie betaald?

14. Kan ik tijdens de renovatie in mijn woning blijven? 

15. Wat als de kinderen 18 zijn/worden, tellen die mee?

16. Voorrang ergens anders als ik niet in mijn huis terug wil?

17. Serre zelf aangebouwd, mag die blijven? 

18. Wat als ik niet terug wil in mijn huis, wat dan? 

19. Wanneer kom je in aanmerking voor een aangepast plan?

20. Mag je ook bij renovatie je urgentie inzetten? 

21. Binnen hoeveel tijd moet ik verhuizen?

22. Hoeveel waarschuwingen? 

23. Mag je een wisselwoning kiezen? 

24. Krijg ik een wisselwoning in Eindhoven?

25. Mag je altijd terugkomen? Passend toewijzen 

26. Invloed AOW, als je te weinig verdiend?

27. Moeten we onze geldzaken overleggen bij terug verhuizen? 

 Vragen Wensen Ideeën

1. Hoe zit het met huurverhoging? I.p.v 2x verhuizen, liever een keer uit de buurt maar voor zelfde prijs Terugbrengen oude staat

2. ZAV's  (ook tuin): wat gebeurt hiermee? (serre, badkamer) Terugkeer scheefhuurders

3. Hoe zit het met toewijzen tijdelijke woonruimte? Oude huurprijs (geen verhoging), ook voor wisselwoning

4. Wat is de huurprijs van de wisselwoning? Bij verhuizing naar wisselwoning, vergoeding en garantie terugkeer

5. I.p.v. terugkeer met voorrang verhuizen naar andere woning in andere wijk, mag dat? Aanwezigheid woonconsulent in Bakkerstraat 4, bijv. 1x per week spreekuur

6. Voortijdig vertrek, wat doe ik dan met ZAV's? Aandacht voor persoonlijke situatie / specificatie zoals gezondheidsproblemen

7. Huisdieren: hoe gaat dit tijdens verblijf in een wisselwoning als dit wellicht een appartement wordt Communicatie binnen buurt heel belangrijk: bijv. afspraken elke week met klankbord

8. Waar gaan we heen tijdens de bouw / renovatie? In de buurt?

ZAV = Zelf Aangebrachte Veranderingen

 Vragen Wensen Ideeën

1. Krijgen we een vergoeding voor investeringen in de tuin? Ruimte voor individuele vragen

2. Wat als je wilt verhuizen? Terugkeergarantie

3. 2 x verhuizen vergoeden

Sociaal plan Bakkerstraat

Sociaal plan Slager- en Verwerstraat

Sociaal plan Wassenaarstraat


