
Planfase

Molenbuurt II





Activiteiten planfase

- Definitief stedenbouwkundig plan

- Vaststelling sociaal plan

- Uitvoeringsplan

- Financiële doorrekening

➢Akkoord & haalbaar? Uitvoeringsfase



Sociaal plan

Plan met daarin afspraken tussen bewonersvertegenwoordiging,
gemeente en woningcorporatie ter bescherming woonrecht
huurders bij vernieuwing. Er staan onder andere afspraken in
over:

• Herhuisvesting bewoners

• Begeleiding 

• Financiële vergoedingen

• Communicatie met bewoners

• Leefbaarheid tijdens uitvoering

> Adviesrecht projectgroep & huurdersbelangenvereniging (HvH)



Uitgangspunten

Wettelijke voorschriften (Woningwet, Overlegwet)

Kaderafspraken Zaanstreek 2021 t/m 2024

Beter wonen voor onze huurders

Zo min mogelijk overlast voor bewoners (b.v. voorkomen van 2x verhuizen)



Uitvoeringsplan

We komen bij u langs:

• Individuele gesprekken om 
woonkeuzes vast te stellen

• Plan A & Plan B

• Optelsom van keuzes maakt het 
uitvoeringsplan



Eigen buurt favoriet



Treintjesmodel

Sloop blok woningen en vervanging door nieuwe 
woningen

Bewoners schuiven een blok op (van oud naar nieuw)

Woningen worden woonklaar (met vloerbedekking en 
raambekleding) opgeleverd

Verhuizing wordt op vaste datum door professioneel 
bedrijf uitgevoerd

Selectie startblok: maatwerk



Herstructureringsgebied

• Appartementengebouw wordt als 

laatste gebouwd

• Verschillende keuzemogelijkheden 

(sommige onder voorbehoud van 

beschikbaarheid)



Instrumenten vernieuwing

• Stadsvernieuwingsurgentie

• Woonbiljet

• Tijdelijke woning

• Wijkvoorrangsregeling

• Wisselwoning



Stadsvernieuwingsurgentie

zelf een woning te 
zoeken binnen het 
woningaanbod in 

Wormerland

2 jaar de tijd vanaf 
peildatum

verhuiskostenvergoeding 
= 6.505 euro 

(prijspeil 02-2022). 



Woonbiljet

Keuze voor het treintje. U krijgt:

• Een vergelijkbare woning (kop of 
tussenwoning) 

• Een gestoffeerde woning (diverse 
keuzemogelijkheden binnen een 
bepaald budget)

• Een vaste verhuisdatum

• Géén verhuiskostenvergoeding 



Tijdelijke woning

• Keuze voor het appartementencomplex

• 2 keer verhuizen

• Tijdelijke woning van WormerWonen in Wormer

• Inrichting vindt plaats met het meubilair van de 
bewoner zelf

• Verhuiskosten voor rekening van 
WormerWonen. 

➢Verliefd op de tijdelijke woning? U kunt blijven!



Wijkvoorrangsregeling

• Voor bewoners in herstructureringsgebied

• Speciale urgentie regeling

• voorrang op alle vrijkomende woningen in de 
Molenbuurt I en nieuwe eengezinswoningen in 
Molenbuurt II.



Wisselwoning

• In uiterste gevallen

• Voor trein passagiers

• Voor huisvesting van zeer korte duur, wachtend op 
een nieuwe eengezinswoning in Molenbuurt II

• 2x verhuizen

• De wisselwoning is ingericht en wordt dus 
gemeubileerd opgeleverd

• Het grootste gedeelte van de huisraad wordt 
verwarmd opgeslagen 

• De verhuizing en opslag zijn voor rekening van 
WormerWonen



Planning vernieuwing

Sociaal plan vaststellen

Persoonlijke gesprekken over voorkeur voor toekomstige woning

Bewonersvoorkeuren verwerken in een uitvoeringsplan, waarmee de volgorde van de bloksgewijze
vernieuwing wordt bepaald.

Na goedkeuring uitvoeringplan, schriftelijke bevestiging van uw keuzes (inclusief urgentieverklaring indien 
van toepassing). Deze voorkeuren zijn definitief en gedurende de vernieuwing niet te veranderen.

Begeleiding door een bewonersadviseur van WormerWonen gedurende de vernieuwing



Vragen? Vragen!

Molenbuurt@wormerwonen.nl


