
Aanvulling januari 2007 van 
Startbrief Slikkerveer zuidoost d.d. 20 december 2005 (tekstaanpassing 16 januari 2006) 
 
Overeenkomstig haar taak heeft Woonvisie als verhuurder overleg met de 
Bewonerscommissie Slikkerveer zuidoost over de sociale aspecten, die komen kijken bij de 
gedwongen verhuizing van de huurders van de te slopen woningen. 
 
In dat kader zijn inmiddels al heel wat afspraken gemaakt tussen Bewonerscommissie en 
Woonvisie. Op 14 november 2006 zijn de afspraken bekrachtigd door ondertekening van een 
convenant tussen Woonvisie en de Bewonerscommissie Slikkerveer zuid-oost. 
 
Terugkeer in de nieuw te bouwen woningen 
Aan de bewoners van eengezinswoningen, die er voor mei 2002 woonden (datum, waarop 
bewoners in kennis zijn gesteld van het voornemen tot sloop) is, onder voorwaarden, 
toegezegd dat zij kunnen terugkeren naar de nieuwbouw. 
Hetzelfde geldt voor de bewoners van de overige woningen met dien verstande, dat het 
alleen gaat om degenen, die een huurcontract hebben van vóór 1 juli 1982. 
 
Enquête woonwensen 
Vooruitlopend op de individuele bezoeken aan de huurders van de te slopen woningen, 
waarbij naar de woonwensen zal worden gevraagd, heeft Woonvisie een enquête uitgezet 
om alvast een totaal beeld te krijgen van de woonwensen.  
Van de 349 huishoudens hebben 255 de enquête ingevuld. 
Een meerderheid geeft aan terug te willen keren in de wijk Slikkerveer. Een groot deel van 
degenen, die in de wijk willen blijven wonen is 55+ en is geïnteresseerd in doorstromen naar 
een seniorenwoning in de Vier Jaargetijden. 
 
Doorstroom 
Er wordt een bepaalde vorm van voorrang geregeld voor de bewoners van de te slopen 
woningen voor de (vanaf dit jaar) nieuw op te leveren seniorenwoningen in het project ‘De 
Vier Jaargetijden’ (in Slikkerveer). Het gaat daarbij dus alleen om de 55-plussers. 
 
Verhuiskosten 
De verhuiskostenvergoeding bedraagt € 5000 + € 2000 voor huurders, die gebruik maken 
van de terugkeermogelijkheid en daarvoor verplicht zijn om tijdelijk in een wisselwoning te 
verblijven. 
 
Huurgewenning 
Met betrekking tot het punt huurgewenning heeft de raad van Ridderkerk op 9 november 
2006 een motie (2006 - 20) aangenomen. 
In deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 
- om te komen tot een vorm van inkomensafhankelijke huurgewenning (in een afbouwende 
reeks gedurende drie jaar) die niet ten koste zal gaan van de bestaande huurtoeslag (netto 
te betalen huur na verrekening van de huursubsidie, dit alleen voor de eerstvolgende 
woning); 
- om van Woonvisie een bijdrage te verlangen van minstens fifty-fifty. 
Uit de tekst van de motie kan voorts afgeleid worden, dat de raad een bedrag van maximaal 
€ 150.000,- voor een dergelijke regeling beschikbaar wil stellen. 
Woonvisie heeft bij monde van haar directeur-bestuurder, de heer drs. J. Van Hulsteijn, een 
fifty-fifty bijdrage toegezegd, eveneens tot een bedrag van € 150.000, - maximaal.  
Voor de uitvoering van de motie zal Woonvisie de daarvoor noodzakelijke gegevens 
aanleveren, waarna de raad nader geïnformeerd kan worden over de uitvoering van de 
motie.  
 
 



 
 
 
Fasering  
Het is de bedoeling te starten met de uitverhuizing en sloop aan de Prinses Margrietstraat 
vanaf de zijde van de Benedenrijweg. In het Convenant is een fasering in 8 stappen 
aangegeven. 
 
Winkeliers 
Tussen de winkeliers en Woonvisie lopen individuele gesprekken vanwege de specifieke 
problematiek. 
 
Tot zover in het kort de stand van zaken in het overleg tussen huurders en verhuurder. 
Een kopie van het tussen partijen gesloten Convenant ligt bij de stukken ter inzage. 
 
 
Planontwikkeling 
Zoals ook in de Startbrief van december 2005 is vermeld, is een voorstudie verricht door een 
stedenbouwkundige in opdracht van Woonvisie. Zowel gemeente als Waterschap is echter 
partij als het gaat om verantwoordelijkheden voor de herinrichting van het gebied. Binnenkort 
dient afstemming plaats te vinden tussen Woonvisie, Gemeente en Waterschap over een 
technisch programma van eisen met betrekking tot de herinrichting van het gebied.  
Daarna kan globaal getoetst worden of het programma van technische eisen kan worden 
ingebracht in de stedenbouwkundige voorstudie, waarna over de stedenbouwkundige 
oplossingsrichting gecommuniceerd kan worden met de bewonerscommissie, winkeliers en 
wijkoverleg.  
 
De verwachting is, dat daarover tweede kwartaal van dit jaar kan worden gecommuniceerd 
en dat er dan ook meer inzicht gegeven kan worden in een planning in tijd. 
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