
 

Veelgestelde vragen en antwoorden 

 

Waarom is het traject met bureau KAW-architecten gestopt? 

Het traject met KAW is bewust gestopt. KAW is een architect, voor nu een stap te ver. 

We achterhalen eerst de individuele woonbehoefte van u als bewoner van de wijk. Ook 

uw mening over de toekomst van de Gildebuurt is van belang. Hiervoor schakelen we 

hulp van experts bij VanBerlo in. Dit is een gespecialiseerd en onafhankelijk bureau in 

het doorlopen van dit soort projecten.  

 

Waarom kozen jullie juist VanBerlo? 

VanBerlo is door de huurdersorganisatie gekozen, het is een jong en fris team. Het sprak 

de huurdersorganisatie aan dat zij out of the box denken.  

 

Wat gaat VanBerlo precies doen? 

In uw Gildebuurt wonen veel verschillende mensen en doelgroepen, met andere 

woonbehoeften of ideeën voor de toekomst van uw buurt. Daarbij zijn er veel partijen 

betrokken bij dit proces: u als bewoner, Wooninc. en ook ‘thuis. Om de verschillende 

belangen onafhankelijk in beeld te brengen, is VanBerlo verantwoordelijk voor dit deel 

van het proces. Daarom wordt VanBerlo ingeschakeld als onafhankelijke partij om al die 

belangen en behoeften in beeld te brengen. Op basis van het beeld dat VanBerlo ophaalt 

bij bewoners, geven we vorm aan verschillende scenario’s voor renovatie of 

sloop/nieuwbouw. Zo krijgt u als bewoners heldere en overzichtelijke informatie. 

VanBerlo komt meerdere keren naar de wijk toe en zal 1 op 1 gesprekken voeren en 

duidelijk aanwezig zijn in de wijk. Bewoners die een gesprek willen, kunnen dit nu al 

doorgeven door een mail te sturen naar gildebuurt@wooninc.nl. De opgehaalde 

informatie door VanBerlo vertalen we in de plannen voor sloop-/nieuwbouw en renovatie. 

 

Is regulier onderhoud nog een optie in plaats van renovatie of 

sloop/nieuwbouw? 

De meeste woningen hebben een zodanig slechte staat van onderhoud, dat regulier 

onderhoud niet meer toereikend is om aan de huidige wooneisen te voldoen. De 

woningen krijgen door regulier onderhoud geen langere levensduur. Ook voldoen de 

woningen na regulier onderhoud niet aan de nodige energie labels en 

duurzaamheidseisen. Grote renovatie is daarom noodzakelijk om de woningen voor de 

aankomende 25 jaar nog goed bewoonbaar te maken.  

 

In het KAW traject is ook gesproken over een combinatie van renovatie en 

sloop/nieuwbouw. Is dit nu ook nog een optie? 

Deze variant wordt niet meer uitgewerkt, omdat ‘thuis alleen wil samenwerken bij 

volledige sloop/nieuwbouw. Een combinatie van beide mogelijkheden komt daardoor te 

vervallen. Het  is moeilijk om sommige huizen te laten staan en daar tussenin nieuwe 

huizen te bouwen. Dit is niet toekomstbestendig en financieel niet haalbaar. Er blijven 

dan nog twee opties over: renovatie of sloop/nieuwbouw.  

 



 

Wooninc. heeft de laatste jaren weinig tot geen onderhoud gedaan aan de 

woningen. Wij zijn hier nu de dupe van omdat de woningen in een slechte staat 

verkeren. Wat vindt Wooninc. daarvan? 

Het klopt dat het maken van een plan voor de Gildebuurt erg lang duurt en Wooninc. 

hierdoor beperkt onderhoud pleegde aan de woningen. Dat vinden we vervelend, maar 

helaas kunnen we dit proces niet ongedaan maken. We moeten vanaf dit vertrekpunt 

vooruit en samen er voor zorgen dat er een concreet plan komt.  

 

Hoe zit het met de huurprijs bij renovatie of bij sloop/nieuwbouw ? 

Bij beide is na realisatie sprake van een hogere huur, maar bij renovatie gaat het om een 

kleinere stijging. Wel is er afhankelijk van uw inkomen bij sloop/nieuwbouw sprake van 

huurgewenning. De huur wordt dan niet in een keer verhoogd tot het maximale bedrag. 

We kijken naar uw totale woonlasten en niet alleen naar de huurprijs. Echter, in uw 

nieuwe situatie kan de huur wel hoger zijn, maar kunnen de energielasten lager 

uitvallen. Samen met u kijken we naar het totale kostenplaatje.  

 

Hoe zit het met de nieuwe huurprijzen bij sloop/nieuwbouw? 

Alle sociale huurwoningen liggen onder de 1e (€ 619,01 prijspeil 2020) en 2e (663,40 

prijspeil 2020) aftoppingsgrens, omdat we bouwen voor bewoners met een kleinere 

beurs. Dat is een van onze taken als woningcorporatie. Daarbij blijft het uitgangspunt dat 

iedereen terug kan keren naar de wijk. 

 

Waarom geeft renovatie minder comfort volgens jullie? 

De ervaring is dat bewoners minder tevreden zijn na een renovatie dan bewoners die 

naar een nieuwbouwwoning terug verhuizen. ‘thuis heeft dit bijvoorbeeld ervaren bij 

bewoners in een ander project in ‘t Ven. Via een enquête is de renovatie van 't Ven in 

beeld gebracht. Wilt u hierover meer weten? Dan kunt u hierover contact opnemen met 

‘thuis.  

 

Ik ben gehecht aan mijn tuin. Behoud ik mijn eigen tuin bij sloop/nieuwbouw? 

Na de ontwikkeling zijn er ook weer huizen met een eigen tuin. Deze tuinen zijn minder 

groot dan uw tuinen nu. Er komen verschillende woningtypes. Ook woningen met een 

eigen tuin, maar de tuinen worden sowieso minder groot dan de meeste tuinen nu.  

 

Ik ben alleenstaand. Word ik gedwongen in een appartement te gaan wonen? 

Nee, ons doel is uw woonwensen en- behoeftes te inventariseren. Bij sloop/nieuwbouw 

bespreken we met u naar welke woning uw voorkeur uitgaat. Met deze wensen proberen 

we zoveel als mogelijk rekening te houden. 

  

Kijken Wooninc. en ‘thuis wel naar de wensen van de huidige bewoners? Wij 

willen niet verdichten.  

Natuurlijk houden we ook rekening met uw wensen. Daarnaast bouwen we ook voor  

toekomstige bewoners. De mensen die bijvoorbeeld na u in de woning komen wonen. Als 

u nu ingeschreven staat, is de minimale wachttijd voor het huren van een sociale woning 

ca. 8 jaar. De druk op de woningmarkt is enorm groot en de woningcorporaties moeten 

de komende jaren ongeveer 25.000 woningen bijbouwen in Eindhoven. De aankomende 



 

jaren moeten we ook aan deze vraag voldoen. Verdichting van de wijk is bij 

sloop/nieuwbouw daarom ook noodzakelijk.  

 

Wat is een Sociaal Plan? 

Het Sociaal Plan biedt u als huurder duidelijkheid over wat u kan verwachten in de 

periode van een renovatie- of sloop/nieuwbouwbesluit. Het Sociaal Plan is van toepassing 

op alle huurders van een woning met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In 

een Sociaal Plan maken we afspraken over met name de rechten en betrokkenheid van u 

als huurder bij sloop/nieuwbouw of renovatie, bijvoorbeeld: de begeleiding, het 

verhuizen, de terugkeerafspraken, eventuele urgentie, wisselwoningen, de 

verhuiskostenvergoeding, huurgewenning, de huurprijs etc. Het Sociaal Plan wordt in 

samenspraak met de huurdersorganisatie opgesteld. 

 

De boom aan de Bakkerstraat is een monument en moet blijven. Weet Wooninc. 

dat? 

Monumenten mogen niet zomaar verdwijnen, hier houden wij uiteraard rekening mee. 

  

Er is veel parkeerdruk en er zijn nu te weinig parkeerplaatsen. Wat doen jullie 

hieraan?  

Binnen de ring ontmoedigt de gemeente Eindhoven het parkeren. Dit werken we verder 

uit in de vervolgplannen, maar parkeerplekken kunnen we het beste inrichten met 

sloop/nieuwbouw.  

 

Mag ik wel terugkeren bij sloop/nieuwbouw, want ik verdien eigenlijk teveel 

om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. 

Alle bewoners krijgen een terugkeergarantie, dit wordt geregeld in het Sociaal Plan. 

Terugkeren is dus ook mogelijk.  

 

Hoe werkt het met een wisselwoning? 

Na het vaststellen van het Sociaal Plan krijgen de bewoners met een vast huurcontract 

een urgentie. U kunt dan met voorrang reageren op een tijdelijke woning. 

 

Krijg ik ook urgentie bij renovatie? Kan ik bij renovatie alleen gebruikmaken 

van wisselwoningen van Wooninc? 

Ja, dan is de urgentie ook van toepassing. Daar waar we de beschikking hebben over 

wisselwoningen zetten we die in. 

 

Behoud ik mijn inschrijftijd op Wooniezie als ik op een wisselwoning reageer?  

Ja. 

 

Wat als ik in de wisselwoning wil blijven wonen? 

Dat kan, wij zien dit vaker gebeuren. U mag dan daar blijven wonen.   

 

Kom ik in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding? 

Bij zowel renovatie als sloop/nieuwbouw heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. 

Dit is een wettelijk vastgesteld bedrag wat u eenmalig krijgt als u tijdelijk uw woning uit 

moet. Op dit moment ligt dit bedrag op € 6.235,00 (prijspeil 2020). Dit is wettelijk 



 

bepaald. Deze vergoeding is bijvoorbeeld voor uw verhuiskosten, onkosten en eventuele 

ongemakken. 

 

Wordt er ook huurgewenning geboden als de huur in de wisselwoning hoger 

ligt? 

Ja, dit wordt besproken en vastgelegd in het sociale plan. 

 

Weegt de wens van bewoners die langer in de wijk wonen zwaarder? Hebben 

bewoners die langer in de wijk wonen meer stemrecht? 

Nee. We zijn er voor alle huurders en iedereen is voor ons even belangrijk, niet alleen de 

wens van bewoners die er langer wonen telt. Wel wordt in de gesprekken met VanBerlo 

duidelijk wie minder of meer binding heeft met de Gildebuurt en welke wensen en 

behoeften daarmee samenhangen. 

 

Wanneer is het plan wel of niet gedragen. Hoe wordt dit bepaald? 

Dat kunnen we nog niet beantwoorden. We krijgen eerst inzicht in de scenario’s en 

kijken dan samen met VanBerlo en u als bewoner hoe we dit gaan vaststellen. 

 

Hoe kunnen we een beslissing nemen als er nog geen plan is? 

U kunt nu nog geen beslissing nemen. Naar aanleiding van het onderzoek van VanBerlo 

maakt Wooninc. een plan voor renovatie en ‘thuis een plan voor sloop/nieuwbouw. 

Hierna gaan we pas met u in gesprek over welk scenario het beste bij u en de wijk past. 

 

Hoeveel en wat voor type woningen komen er bij sloop/nieuwbouw? 

Er komen koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. Welke typen en aantallen 

zijn nog niet bekend. Wel kiest ’thuis voor verdichting. Dat betekent dat er meer 

woningen terugkomen dan dat er nu zijn. De corporaties moeten in overleg met de 

gemeente Eindhoven voldoen aan het ontwikkelen van meer huizen, om de vraag op de 

sociale woningmarkt aan te kunnen. Er komt geen hoogbouw van meer dan drie lagen. 

 

Wat doen jullie wel bij renovatie? 

Er is nog geen kant en klaar plan, maar wat in ieder geval wordt aangepakt is: de 

keuken, badkamer, begane grondvloer (nu hout), kozijnen, dubbel glas, isolatie, dak 

inclusief spanten (nieuwe constructie). Eigenlijk wordt de woning totaal gestript en 

opnieuw opgebouwd. Echter de woning blijft qua indeling en omvang hetzelfde.  

 

Wooninc. heeft geen geld voor nieuwbouw. Heeft Wooninc. wel geld voor 

renovatie? 

Ja, dit hebben we meegenomen in de begroting, maar kostentechnisch is een renovatie 

erg prijzig. We kunnen niet alles oplossen en verbeteren met renovatie en het kost wel 

veel geld. Daarom gaat onze voorkeur ook uit naar sloop/nieuwbouw.  

 

Verandert de wijk na eventuele renovatie?  

Bij renoveren blijft de structuur, de straten en de indeling, van de wijk behouden. Bij 

sloop/nieuwbouw wordt hier ook goed naar gekeken, omdat dit hoort bij de 

cultuurhistorische waarde van de wijk. 

 



 

Ik ben bezorgd dat nieuwbouw financieel voor mij als bewoner niet haalbaar is.  

Ook voor de toekomst als de huurgewenningsperiode is afgelopen niet.  

We gaan met u persoonlijk in gesprek over de financiële gevolgen. Er wordt niet alleen 

gekeken naar de huur, maar naar de totale woonlasten, zoals uw energiekosten en 

inkomen etc. Dat betekent dat er gekeken wordt naar wat u nu betaalt aan woonlasten 

en wat u in de toekomst zou gaan betalen.  

 

Hoe lang moet ik uit de woning? 

Een renovatietraject duurt ongeveer 2,5 jaar voor de totale wijk en zal gefaseerd 

plaatsvinden. Renovatie start op zijn vroegst over 2 jaar. Nieuwbouw duurt gemiddeld 1 

tot 1,5 jaar vanaf de start van de bouw. De voorbereiding, het stedenbouwkundige 

traject, de bestemmingsplanprocedure en daadwerkelijke sloop duurt nog minimaal 3 

jaar. Het hele traject voor de wijk neemt meer dan 5 jaar in beslag, omdat er ook 

gefaseerd gebouwd gaat worden. 

 

Hoe wordt met tijdelijke en sloopcontracten omgegaan?  

Op dit moment heeft iedereen in de Gildebuurt een vast huurcontract. Op het moment 

dat we over gaan tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten dan wordt dit eerst 

besproken met de huurdersorganisatie.  

 

Ik ga binnenkort verhuizen. Kom ik nu al in aanmerking voor een 

verhuiskostenvergoeding? 

Nee als u nu verhuist, krijgt u nog geen vergoeding. U komt hier pas voor in aanmerking 

als wij het Sociaal Plan hebben vastgesteld.  

 

Ik heb nu last van schimmel of een andere technische klacht in mijn woning. 

Lost Wooninc. dit op? 

Als u een reparatieverzoek of technische klacht heeft, kunt u dit melden via 

gildebuurt@wooninc.nl. Wij plannen dan een afspraak met onze opzichter in.  

 

Als het sloop/nieuwbouw wordt, heb ik interesse in een koopwoning. Krijg ik 

dan voorrang? 

Dit is nu nog niet duidelijk. Hierover maken we afspraken in het Sociaal Plan. 

 

Waar kan ik alle informatie terugvinden zoals de presentatie van Wooninc. en 

‘thuis? 

Op www.wooninc.nl/gildebuurt vindt u alle informatie. Ook houden we u op de hoogte via 

nieuwsbrieven. 

 

Ik heb mijn tuin voor heel veel geld opgeknapt. Krijg ik hier geld voor van 

Wooninc./‘thuis? 

In het Sociaal Plan maken we afspraken over Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Hierbij 

gaat het om de tuin, maar kan het ook gaan om bijvoorbeeld een serre. Of en wat u hier 

eventueel voor terugkrijgt, is afhankelijk van de afspraken die we hierover maken in het 

Sociaal Plan, maar ook hoe oud bijvoorbeeld de voorziening is. 
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Valt het studentenhuis aan de Bakkerstraat-Verwerstraat ook in het renovatie 

en nieuwbouwplan? 

Ja, maar dit wordt een apart plandeel waar we ook apart aandacht aan besteden. 

 

Hebben kinderen van huidige huurders ook rechten om terug te keren in de 

wijk? Hebben zij voorrang boven andere woningzoekenden? 

Hierover hebben we nu nog geen afspraken gemaakt. We moeten onderzoeken over 

hoeveel bewoners we het hebben. Het is een afspraak die een plek kan krijgen in het 

Sociaal Plan. 

 

Wanneer is van Berlo in de wijk? 

Op 21, 23 en 31 oktober. Bewoners kunnen zich vooraf ook al aanmelden voor een 

persoonlijk gesprek met VanBerlo via gildebuurt@wooninc.nl. 

 

 

 

 


