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Voorwoord 
Het gaat beginnen! De komende jaren sloopt Woonforte de huurwoningen van het Rode Dorp en  
bouwen we 172 eengezinswoningen terug. Dat is spannend voor u. U  weet al een tijdje dat er  
veranderingen aankomen en u heeft waarschijnlijk veel vragen. We geven u in deze brochure informatie. 
Omdat we nu nog volop werken aan het project zijn nog niet alle tekeningen klaar.

      U ziet dit icoontje als de informatie nog niet helemaal zeker of compleet is. 

Geschiedenis
Het Rode Dorp heeft een rijke geschiedenis. Van een gebied met industrie naar een woonwijk.  
Vooral de karakteristieke rode daken zijn bekend in de wijde omtrek. De architect, Bloemen Architecten  
uit Alphen aan den Rijn, heeft zijn best gedaan om het speciale karakter van de wijk te behouden bij  
de nieuwbouwplannen. Wat ons betreft is dat gelukt. 

Fijne samenwerking
De voorbereidingen zijn nu ruim een jaar bezig. U bent al vroeg betrokken bij de plannen. We werken 
samen met een groep van ruim 30 betrokken bewoners uit de wijk in de klankbordgroep. Wij vonden 
het een hele prettige samenwerking waarin we de wijk goed hebben leren kennen, waar er mee is  
gedacht over het ontwerp van de woningen en we mooie discussies hebben gehad over de wijk.

Energiezuinige woningen
De nieuwbouwwoningen van het Rode Dorp zijn gericht op de toekomst. Van woningen uit de vorige 
eeuw naar woningen die over 50 jaar ook nog van goede kwaliteit zijn. De woningen worden goed  
geïsoleerd, gasloos en voorzien van duurzame installaties. Het grootste voordeel van de nieuwe  
woning voor u is dat deze heel energiezuinig is en uw energierekening gaat omlaag. 

Ik ben er trots op wat we tot nu toe hebben gedaan en weet zeker dat we ook trots kunnen zijn op het eindresultaat.  

Dat verdient het Rode Dorp en dat verdient u!

Namens het projectteam Rode Dorp,
Paola van Kessel
Projectleider

Bestemmingsplan
Het plan Rode Dorp is door inspanningen van de klankbordgroep in het nieuwe bestemmingsplan  
van de gemeente gekomen. Op dit bestemmingsplan zijn enkele bezwaren ingediend, die nu door  
de Raad van State behandeld worden. Terwijl wij wachten op de uitspraak gaan wij door met het  
uitwerken van onze plannen. In juni 2017 begonnen we met niets, een jaar later liggen er mooie  
voorlopige plannen en maken we ons klaar voor de start van de sloop in 2020. 
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Inhoudsopgave

1. Wat gaan we doen in 
     het Rode Dorp?

De woningen in het Rode Dorp zijn gebouwd tussen 1920 en 1955 en zijn aan 
vervanging toe. Woonforte heeft plannen gemaakt om de huurwoningen in de 
wijk te vervangen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. De kwaliteit van 
de woningen wordt straks veel beter dan het nu is. En dan is het Rode Dorp klaar 
voor de toekomst.

Eengezinswoningen 

Alle nieuwe woningen worden eengezinswoningen, net als nu. De woningen  
worden hoger, dieper en soms breder. Door deze aanpassingen worden sommige 
blokken anders gevormd. Soms vervalt een woning in een huizenblok, soms komt  
er een woning bij in een blok. Omdat alle woningen dieper worden, wordt de  
afmeting van de tuin ook anders. Meestal wordt de tuin kleiner en bij enkele  
woningen iets groter.  
 
De unieke sfeer van de woningen in het Rode Dorp wordt behouden. Dat was één 
van de eisen van de gemeente. De architect is daar goed in geslaagd. Het resultaat 
ziet u verder in hoofdstuk 2.
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Brittenruststraat

Karel Doormanstraat Grijpensteinstraat

Om welke woningen gaat het? 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Straat Huisnr. Straat Huisnr. Straat Huisnr.

Brittenruststraat 2 t/m 24 Jan Nieuwenhuijzenstraat 27 t/m 41 Karel Doormanstraat 2 t/m 56

Jan Nieuwenhuijzenstraat 28 t/m 32
Grijpensteinstraat 1 t/m 3

Grijpensteinstraat 2 t/m 8 Goeman Borgesiusstraat 1 t/m 19 Karel Doormanstraat 51 t/m 109

Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 t/m 24 Hugo de Grootstraat 39 t/m 67

Hugo de Grootstraat 96 t/m 98

Jan Nieuwenhuijzenstraat 1 t/m 25

Brittenruststraat 26 t/m 36

Brittenruststraat 27 t/m 49

Goeman Borgesiusstraat 2 t/m 16 Brittenruststraat 57 t/m 67

De Ruijterstraat/ 
bedrijfsruimte

17A Volkstuinen 1 t/m 10

Totaal 52 Totaal 62 Totaal 58

Voorlopige planning 

De wijk is opgedeeld in drie fases. Per fase wordt er gesloopt en gebouwd.   

Wijzigingen voorbehouden.  
Dit is een voorlopige planning. 

Fase 1
● 2018 - 2019 Ontwerp nieuwbouwwoningen
● 2018 - 2020 Huurders verhuizen
                    Voorbereiding bouw/vergunning/afstemming gemeente
● 2020 - 2022 Sloop en nieuwbouw

Fase 3
● 2019 - 2023 Huurders verhuizen
                               Voorbereiding bouw/vergunning/afstemming gemeente
● 2024 - 2025 Sloop en nieuwbouw

Brittenruststraat

Hugo de Grootstraat

Hugo de Grootstraat

Goeman BorgesiusstraatJan NieuwenhuijzenstraatFase 2
● 2019 -2022 Huurders verhuizen
                   Voorbereiding bouw/vergunning/afstemming gemeente
● 2022 - 2024 Sloop en nieuwbouw

Karel Doormanstraat
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2. Hoe zien de nieuwe woningen  
    er uit?

Een van de eisen die Woonforte van de gemeente en de bewoners heeft meegekregen, is dat de wijk dezelfde sfeer 
krijgt als dat het nu heeft. Het Rode Dorp moet herkenbaar blijven. 

Let op: De plaatjes kunnen nog veranderen.  
Zodra de ontwerpen definitief zijn, laten we die aan u zien. 

Bloemen Architecten

Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn is een karakteristieke wijk in Alphen aan den Rijn. De historie van de wijk hangt nauw 
samen met de dakpannenfabriek van de firma Oosthoek.  
 
Het Rode Dorp (of moeten we schrijven: het Rooie Dorp) is niet in één keer gebouwd. De wijk is met tussenpozen gebouwd.
De woningen die nu vernieuwd gaan worden zijn gebouwd tussen 1920 en 1954. De woningen zijn deels vooroorlogs,  
deels gebouwd in de Tweede Wereldoorlog en een deel is na-oorlogse woningbouw.

Om de woningen weer te laten voldoen aan de hedendaagse wooneisen is nieuwbouw noodzakelijk. Voor deze nieuwbouw  
is het uitgangspunt dat de woningen weer heel goed in de sfeer en het karakter van het Rode Dorp passen. De woningen 
worden groter en energiezuiniger. Daarnaast zullen de woningen uiteraard voldoen aan de laatste nieuwbouw eisen.

De vernieuwing van het Rode Dorp zal in drie fasen plaatsvinden. Deze drie fasen volgen de historische opbouw van de wijk. 
Iedere fase zal een eigen karakter krijgen. De basis daarvoor is gevonden in de bestaande architectuur.

U bent vast heel benieuwd hoe de woningen eruit komen te zien. Hiernaast ziet u de plaatjes van de buitenkant van  
de woningen.  
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Fase 1

Oude situatie Nieuwe situatie

1Fase 1
Deze woningen zijn ontworpen in 1918. De bijzondere kenmerken van woningen zoals het metselwerk, de oranje-rode  
dakpannen en de unieke gevelindeling ziet u terug in de nieuwe ontwerpen van de woning. Het nieuwe ontwerp is daarbij 
wel eigentijds. Die kenmerken zijn als inspiratiebron voor de nieuwe woningen gebruikt.

11
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De woning

Indeling
Begane grond
● Ruime hal 
● Toilet
● Woonkamer met open keuken
● Toegang tot de tuin 1

Begane grond

Zolder

Eerste verdieping

13

Zolder
● Opstelplaats voor wasmachine  
    en droger
● Opstelplaats voor installaties
● Open ruimte

Woonforte denkt nog na over de keuzes in de woning  
voor de huurder. U kunt hierbij denken aan: 

● plaats van de keuken, aan de voor- of achterkant van 
    de woning
● twee of drie slaapkamers op de eerste verdieping
● kleurkeuzes voor keuken, toilet en badkamer
● extra dakraam op zolder

Hier komen we nog bij u op terug. 

Eerste verdieping
● Drie slaapkamers
● Badkamer met wastafel met plankje
● Douche
● Toilet
● Vaste trap naar zolder
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Fase 2

Oude situatie Nieuwe situatie

2Fase 2
De woningen zijn in en net na de oorlog gebouwd (1942 en 1947-1948). U herkent de woningen aan de uitspringende ramen  
van de woonkamer, de vierkante ramen en aan het wit geschilderde metselwerk. In het ontwerp van de woningen zijn deze 
elementen terug te vinden. Vierkante ramen, metselwerk met accenten en soms ook uitspringende ramen. Ook in deze fase 
sluiten de woningen weer aan op de sfeer en het karakter van het Rode Dorp.
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De woning

Indeling
Begane grond
● Ruime hal 
● Toilet
● Woonkamer met open keuken
● Toegang tot de tuin 

Begane grond

Zolder

Eerste verdieping

2
Zolder
● Opstelplaats voor wasmachine  
    en droger
● Opstelplaats voor installaties
● Open ruimte

Woonforte denkt nog na over de keuzes in de woning  
voor de huurder. U kunt hierbij denken aan: 

● plaats van de keuken, aan de voor- of achterkant van 
    de woning
● twee of drie slaapkamers op de eerste verdieping
● kleurkeuzes voor keuken, toilet en badkamer
● extra dakraam op zolder

Hier komen we nog bij u op terug. 

Eerste verdieping
● Drie slaapkamers
● Badkamer met wastafel met plankje
● Douche
● Toilet
● Vaste trap naar zolder
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Fase 3

Oude situatie Nieuwe situatie

3Fase 3
In 1949 waren er snel veel woningen nodig. Toen de Prins Bernhardlaan nog niet in beeld was, was er rond de Karel Doormanstraat  
veel ruimte voor nieuwe woningen. De woningen die er nu staan waren snel te realiseren, handig voor de woningnood.  
De woningen hebben minder detail dan de woningen van fase 2 en vooral fase 1. De lengte van de blokken en het strakke dak 
maakt het straatbeeld van de Karel Doormanstraat goed herkenbaar. In het nieuwe ontwerp komen de woningblokken weer 
terug. De Karel Doormanstraat blijft hierdoor goed herkenbaar. Architect Bloemen: “De kopgevels vormen daarbij als het  
ware de boekensteunen waartussen de nieuwe woningen worden gebouwd. De plek van de blokken zal iets wijzigen,  
waardoor er in de straat meer ruimte voor de stoep en parkeren ontstaat.”
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De woning

Indeling
Begane grond
● Ruime hal 
● Toilet
● Woonkamer met open keuken
● Toegang tot de tuin 

Begane grond

Zolder

Eerste verdieping

3Woonforte denkt nog na over de keuzes in de woning  
voor de huurder. U kunt hierbij denken aan: 

● plaats van de keuken, aan de voor- of achterkant van 
    de woning
● twee of drie slaapkamers op de eerste verdieping
● kleurkeuzes voor keuken, toilet en badkamer
● extra dakraam op zolder

Hier komen we nog bij u op terug. 

Eerste verdieping
● Drie slaapkamers
● Badkamer met wastafel met plankje
● Douche
● Toilet
● Vaste trap naar zolder

Zolder
● Opstelplaats voor wasmachine  
    en droger
● Opstelplaats voor installaties
● Open ruimte
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Energiezuinige woningen 

De woningen zijn energiezuinig. Tocht en vocht zijn daardoor verleden tijd en uw energierekening gaat  
enorm omlaag. Welke installatie er in uw woning komt, weten we nog niet. De ontwikkelingen gaan zo snel  
dat we nog even wachten met de beslissing. U krijgt in ieder geval: 

● Zonnepanelen.
● Een goed geisoleerde woning.
● Geen gasaansluiting in de woning. U kookt in uw nieuwbouwwoning op elektriciteit. 

Wat betekent dit voor u?
Energiezuinig wonen betekent dat het anders wonen is dan dat u bent gewend. Bijvoorbeeld elektrisch koken.  
Wat dat voor u betekent, hoort u later van ons.

Tuin 

Omdat er flink gewerkt gaat worden in uw tuin, is het niet mogelijk om de planten te laten staan. Heeft u  
bijzondere en waardevolle planten en struiken in uw tuin, dan kunt u deze natuurlijk meenemen naar  
uw nieuwe woning of wisselwoning. Heeft uw wisselwoning geen tuin, dan stelt Woonforte een stuk grond  
beschikbaar. U kunt op dit stuk grond uw planten zelf neerzetten en onderhouden.  
 
Let op: de verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. Woonforte verplaatst en verzorgt uw planten niet.  

Erfafscheidingen/schuttingen

In de nieuwbouwwoningen krijgen de achterkanten van de tuin allemaal dezelfde afscheiding. Hoe dit  
er uit komt te zien, hoort u later. Deze erfafscheiding wordt geregeld door Woonforte. Tijdens de bouw  
worden de schuttingen, die er nu staan, afgebroken. In de nieuwbouwwoning kunt u tussen uw tuin en  
die van uw buren samen een nieuwe schutting plaatsen. Wilt u uw oude schutting behouden, dan kunt u  
vlak voor de sloop uw schutting zelf verwijderen en opslaan.

3. Wat betekent het voor mij?

De woningen worden nieuw gebouwd. Dit betekent dat u niet in uw woning kan blijven wonen. U heeft de keuze om  
tijdelijk ergens anders te wonen en terug te komen naar het Rode Dorp of om voor altijd uit het Rode Dorp te verhuizen.  
Om dit te regelen is er een Sociaal Plan. Hieronder vertellen we u hoe dit gaat. 

Sociaal Plan

Bij ieder sloopproject hoort een Sociaal Plan. In het Sociaal Plan staan de afspraken om alle zaken rond de sloop en de  
nieuwbouw zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding en voorrang bij het toewijzen van  
de woningen. Deze afspraken zijn gemaakt met de Huurdersraad. Ook zijn er met de klankbordgroep afspraken gemaakt, 
speciaal voor de huurders van het Rode Dorp.

Het Sociaal Plan in het kort:
Iedere huurder met een huurcontract voor onbepaalde tijd (vast contract):
● mag terugverhuizen naar het Rode Dorp.
● krijgt een stadsvernieuwingsurgentie. Hiermee kunt u met voorrang een (wissel)woning van Woonforte zoeken  
    binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
● krijgt een verhuisvergoeding van € 6.253,00. 

Achter in deze brochure vindt u het volledige Sociaal Plan en de aanvulling voor u als huurder in het Rode Dorp. 

Werk in uitvoering 

        We krijgen veel vragen. Omdat we nog volop bezig zijn met het ontwerpen van de woningen  
        hebben we nog niet alle antwoorden. We nemen deze vragen mee in het uitwerken van  
        de plannen. 

● Mogen huurders kiezen voor een extra dakraam op de zolderverdieping?
● Krijgen we openslaande deuren? De klankbordgroep wil graag openslaande deuren naar de tuin.  
    Onderzocht wordt of dit (financieel) tot de mogelijkheden behoort.  
● Hoe komen de bergingen er uit te zien? Op de tekeningen staan bergingen getekend. Dit zijn nog schetsen.  
    Hoe ze er echt uit komen te zien wordt nog over nagedacht.
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Tips voor het maken van een keuze:

           Denk nu alvast na over wat u prettig vindt 
           en wat voor de toekomst de beste keuze  
           is voor u. 

           Heeft u aanpassingen in uw woning die  
           door de WMO zijn betaald? We raden u  
           aan om met het WMO in gesprek te gaan 
           over verhuizen en de aanvraag van aan- 
           passingen in uw nieuwe woning.

           Heeft u bijzondere hobby’s? Houd hiermee 
           dan rekening bij uw keuze voor een nieuwe 
           of een tijdelijke woonplek. 
           
           Bespreek uw persoonlijke situatie ook eens  
           met uw familie of naasten. Zij kunnen u  
           misschien ondersteunen of helpen. 

Speciaal voor de huurders van het Rode Dorp 

In samenwerking met de klankbordgroep zijn de volgende afspraken gemaakt:

Huurders die terugkeren hebben de 
mogelijkheid om keuzes te maken voor 
de indeling van hun woning. U heeft in 
het hoofdstuk over de woning al kunnen 
lezen waaruit u kunt kiezen. 

Bij de terugkeer naar een nieuwbouw- 
woning kan iedere huurder terugkeren 
naar het oude woonadres. Bestaat dit 
adres niet meer, dan krijgt de huurder  
de keuze uit de nog vrije woningen. 

Wanneer u uit een andere woning moet of 
wilt kiezen, dan is de volgorde als volgt:   
1. De huurder waarvan de woning is  
     komen te vervallen in dezelfde  
     bouwfase.
2. De huurder uit dezelfde bouwfase die  
     binnen de fase naar een ander adres  
     wil verhuizen. 
3. De huurder die uit een andere bouw- 
     fase wil verhuizen. Degene met de  
     langste woonduur in de huidige woning 
     heeft voorrang.
4. Woningzoekende die reageert op een 
     advertentie via WoningNet Holland  
     Rijnland.

Woonforte betaalt bij verhuizing een 
maand huur van de (wissel)woning zodat  
u een maand de tijd heeft om te kunnen 
verhuizen. Heeft u langer de tijd nodig, 
dan betaalt u de huur tijdens die extra 
tijd zelf en heeft u dus dubbele maand-
lasten. 

Woonforte organiseert per fase een 
moment waarop het grof vuil wordt 
opgehaald. 

Woonforte spant zich in voor prijs- 
afspraken met woninginrichters en 
houdt u hiervan op de hoogte.

Woonforte spant zich in voor prijs- 
afspraken met tuincentra/hoveniers  
voor de inrichting van uw tuin. 

Woonforte stelt grond beschikbaar om 
bijzondere planten of bomen te planten.  
U bent zelf verantwoordelijk voor de  
verzorging. 

Woonforte spant zich in voor prijs- 
afspraken met verhuizers en houdt u 
hiervan op de hoogte. 

Kijk voor de voorwaarden in de bijlage: Afspraken voor samenwerkingsovereenkomst het Rode Dorp.

Wanneer gaat het Sociaal Plan in? 

Datum Voor wie? Regel/afspraal

Vanaf 28 mei 2018 tot ingangsdatum 
Sociaal Plan van uw fase

Huurders die nu definitief verhuizen 
uit het Rode Dorp

Verhuisvergoeding

1 November 2018 Bewoners fase 1 Sociaal Plan

1 Februari 2019 Bewoners fase 2 Sociaal Plan

1 Mei 2019 Bewoners fase 3 Sociaal Plan

Verhuizen

Er zijn drie mogelijkheden om te verhuizen: 

2 keer verhuizen: van uw  
huidige woning naar een  
wisselwoning. Van uw wissel- 
woning naar een nieuwbouw- 
woning in het Rode Dorp.

In alle gevallen zoekt u naar  
uw eigen woning. 

1 keer verhuizen: van uw  
huidige woning naar een  
andere woning buiten het  
Rode Dorp. 

U kunt ook bij iemand  
(bijvoorbeeld een familielid)  
in gaan wonen. 

Huisbezoek van de wooncoach 

Als uw woning wordt gesloopt, wilt u natuurlijk zo snel 
mogelijk weten waar u aan toe bent. De wooncoach van  
Woonforte komt bij u thuis om uitleg te geven over de 
procedure, de mogelijkheden voor een nieuwe woning en  
de vergoedingen. 

Woont u in fase 1 dan komt zij na 1 november 2018 op bezoek.
Woont u in fase 2 dan komt zij na 1 februari 2019 op bezoek.
Woont u in fase 3 dan komt zij na 1 mei 2019 op bezoek. 
 
Onze wooncoaches, Cheyenne Wezer en Petra Partoredjo  
nemen  contact met u op om een afspraak te maken met u  

 voor dit bezoek.
 
U kunt tijdens het huisbezoek al uw vragen stellen. Lees daarom deze brochure door om u goed voor te bereiden op het  
gesprek. De wooncoach vraagt u om na te denken of u in het Rode Dorp wilt blijven wonen of niet. De keuze is aan u.  
U kunt tijdens het huisbezoek aangeven waar u tegenop ziet. We kunnen dan samen met u op zoek naar een oplossing.  
Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw medische -of familiesituatie extra aandacht nodig heeft. 

Cheyenne Wezer (links) en Petra Partredjo (rechts)



Zelf een woning zoeken

U zoekt zelf naar een (wissel)woning in Alphen aan den Rijn. U vindt het aanbod van de woningen op  
www.woningnethollandrijnland.nl. De wooncoach spreekt met u uw woonwensen tijdens het huisbezoek en legt uit hoe  
u een woonwensenprofiel maakt op WoningNet Holland Rijnland. 
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Stadsvernieuwingsurgentie

Voor het zoeken naar een woning krijgt u een stadsvernieuwingsurgentie. Hiermee krijgt u voorrang op andere woning- 
zoekenden. Deze stadsvernieuwingsurgentie is voor u aangevraagd. Zodra het Sociaal Plan is ingegaan, kunt u reageren op  
alle woningen van Woonforte via www.woningnethollandrijnland.nl.

Het kan zijn dat u met uw stadsvernieuwingsurgentie niet direct overal voorrang krijgt omdat andere urgenten eerder 
hun verklaring hebben gekregen. We helpen u graag met het instellen van het zoekprofiel op de website van WoningNet. 
Overleg dit met de wooncoach. 

Verhuiskostenvergoeding

Gaat u verhuizen dan ontvangt u van Woonforte een verhuiskostenvergoeding van € 6.253,00*. Dit bedrag is hoger dan  
het wettelijk vastgestelde bedrag. De verhuiskostenvergoeding ontvangt u in delen. 

1 Keer verhuizen: van het Rode 
Dorp naar een andere woning  

 
De vaste basisvergoeding van  
€ 6.253,00* wordt in twee delen  
uitbetaald. 

● € 4.690,00* binnen 15 dagen van 
    het opzeggen van de huur
● € 1.563,00* binnen 10 dagen na  
    het inleveren van de sleutel van uw  
    woning in het Rode Dorp

2 Keer verhuizen: van uw oude  
woning naar een wisselwoning en 
dan naar een nieuwbouwwoning  
in het Rode Dorp  
 
Bij tweemaal verhuizen via tijdelijke 
huisvesting (wisselwoning) ont- 
vangt u een extra vergoeding van 
 € 1.012,00* bovenop de basis- 
vergoeding. 

● € 1.012,00* na de sleuteloverdracht 
    van uw woning in het Rode Dorp  
    naar de wisselwoning
● € 4.690,00* binnen 15 dagen na het 
    opzeggen van de huur van de  
    wisselwoning 
● € 1.563,00* binnen 10 dagen na  
    het inleveren van de sleutel van  
    de wisselwoning 

Verhuizen voordat de officiële datum  
uit het Sociaal Plan is ingegaan  

 
Verhuist u voordat het Sociaal Plan 
van uw fase in is gegaan dan ontvangt  
u alleen de verhuisvergoeding van  
€ 6.253,00*. De verhuiskosten- 
vergoeding wordt in twee delen  
uitgekeerd.

* Prijspeil 2018

Wisselwoning

Met de stadsvernieuwingsurgentie kunt u zelf een wisselwoning zoeken maar er komen ook woningen vrij in het Rode Dorp. 
Woonforte stelt deze lege woningen (uit fase 2 en 3) als wisselwoning beschikbaar voor bewoners uit het Rode Dorp.  
Wie hier voor aanmerking komt, wordt door de wooncoach bepaald. Geef daarom goed uw wensen door.  

Heeft u een woning geaccepteerd? Laat het ons dan snel weten. De wisselwoningen leveren wij gestoffeerd op, vloerbedekking 
en raambekleding zijn aanwezig en de muren hebben behang of zijn gesausd. Voor de meubels zorgt u zelf. Meer informatie 
vindt u in het Sociaal Plan. Verhuist u naar een wisselwoning dan heeft u maximaal 4 weken de tijd om te verhuizen. Tijdens 
deze vier weken heeft u de beschikking over twee woningen. U betaalt dan alleen de huur van uw nieuwe woning.
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De huur wordt met de volgende bedragen verhoogd:

Huidige huur Huurverhoging Met een maximum van

< € 400 € 150 € 530*

Tussen € 400 t/m € 499,99 € 130 € 597,30*

Tussen € 500 t/m € 599,99 € 100 € 640,14*

Tussen € 600 t/m € 710,68 € 40 € 710, 68*

* Prijspeil 2018

Alle huren zijn bereikbaar voor huurtoeslag. Of u in aanmerking komt voor huur-
toeslag hangt af van uw inkomen op het moment dat de nieuwe huur in gaat.
De huurprijzen zijn onder voorbehoud. Het is mogelijk dat er wijzigingen komen 
in de wetgeving. 

Huur van uw nieuwbouwwoning

In uw nieuwbouwwoning gaat u de nieuwe huurprijs betalen. De basis van de nieuwe huur is de netto huur (dit is de huur  
zonder servicekosten) die u nu betaalt. U heeft een brief gekregen met uw persoonlijke huurprijs.

Huur van uw wisselwoning

In uw wisselwoning betaalt u de huur die u nu betaalt voor uw woning in het Rode Dorp. Is de huur van de wisselwoning lager, 
dan betaalt u de laagste huur. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van uw inkomen op het moment dat de 
nieuwe huur in gaat. 

● € 4.690,00* binnen 15 dagen van 
    het opzeggen van de huur
● € 1.563,00* binnen 10 dagen na  
    het inleveren van de sleutel van uw  
    woning in het Rode Dorp
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Uw oude woning opleveren

Heeft u een nieuwe woning gevonden? Gefeliciteerd! Een opzichter komt voor de eindinspectie bij u langs om de woning te  
bekijken. U levert de woning leeg en bezemschoon op. De vloerbedekking kunt u laten liggen en de gordijnen mag u laten  
hangen. Ligt uw vloerbedekking vast aan de vloer (gelijmd) neem dan even contact op met de wooncoach. 

Zelf aangebrachte voorzieningen

Heeft u zelf dingen veranderd of aangepast aan de woning? Geef dit dan aan bij de huuropzegging. De opzichter beoordeelt uw 
aanpassing op de volgende punten: 

● Is de voorziening aangevraagd bij wonenCentraal of Woonforte? 
● Hoe oud is de voorziening?
● Wat is de nieuwwaarde?

Alle voorwaarden kunt u teruglezen in het Sociaal Plan. 

Nieuwe woning

Is uw nieuwbouwwoning klaar en heeft u de sleutel gekregen? Dan heeft u maximaal vier weken de tijd om te verhuizen naar 
uw nieuwe woning. Tijdens deze vier weken heeft u de beschikking over twee woningen. U betaalt dan alleen de huur van uw 
nieuwe woning. 
 

4. Ondertussen in het Rode Dorp

Voor de mensen die in de wijk wonen tijdens de werkzaamheden proberen wij het leven in de wijk zo prettig mogelijk 
te maken. 

Leefbaarheid in de wijk

We doen er alles aan om de wijk leefbaar te houden tijdens de sloop en de nieuwbouw. Ook als de eerste 
mensen gaan verhuizen. Komen er in fase 2 en 3 woningen vrij, dan proberen we mensen uit fase 1,  
die nog geen wisselwoning hebben gevonden, in die lege woningen te huisvesten. Blijft de woning leeg 
dan worden de woningen tot de sloop tijdelijk bewoond. De organisatie Ad Hoc zorgt voor de selectie van 
bewoners en het beheer van de woningen. Zo blijft het gezellig en levendig in de wijk. 

Gemeente

De gemeente gaat na de bouw van de woningen aan de slag met het riool en de infrastructuur. 
Zij gaan de openbare ruimte van het hele Rode Dorp opnieuw inrichten. Halverwege 2019 start de  
gemeente met het eerste gedeelte, namelijk de Noordoost hoek (omgeving Mauritsstraat - De Ruijterstraat).  
Voordat de werkzaamheden starten, worden de bewoners betrokken bij het ontwerp in werkgroepen. 

Huur van uw nieuwe woning buiten het Rode Dorp

Gaat u één keer verhuizen, dan betaalt u voor uw woning buiten het Rode Dorp ook de huurprijs die in april 2018 aan u  
is doorgegeven in de brief. Is de huur van de nieuwe woning goedkoper, dan betaalt u die huur. Is de huurprijs hoger dan  
de huurprijs die u nu betaalt, dan komt u in aanmerking voor huurgewenning. De huurgewenning wordt berekend over  
de netto te betalen huur, dus de huur na aftrek van de huurtoeslag. 

Huurprijs minimaal € 25,00 
hoger dan de oude huurprijs.

Huurgewenning

JaNee

U komt niet in aanmerking  
voor huurgewenning.

Wel in aanmerking voor huur- 
toeslag: huurders met een bruto 
jaarinkomen tot € 36.798,00*.

Niet in aanmerking voor huur- 
toeslag: huurders met een  
bruto jaarinkomen van boven  
de € 36.789,00*.

Huurgewenningsperiode  
van 3 jaar.

Andere gewenningsperiode. 
Kijk voor de voorwaarden in  
het Sociaal Plan of vraag  
de wooncoach.

* Prijspeil 2018
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Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte kunt u denken aan  
de riolering, bestrating, het groen, parkeren en verlichting. Dat gebeurt 
zoveel mogelijk duurzaam. Bijvoorbeeld door de aanleg van LED straat- 
verlichting en een gescheiden riool (afvalwater en hemelwater apart  
afvoeren en dat laatste weer gebruiken voor de groenplantsoenen).  
Het voorkomen van wateroverlast is daarbij een aandachtspunt.

Op dit moment is er al veel contact tussen de gemeente en Woonforte  
om in deze voorbereidende fase afstemming te zoeken. Onder andere  
om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden qua planning en volgorde  
logisch zijn, gaat de gemeente binnenkort aan de slag. U krijgt hiervoor 
een uitnodiging om actief mee te denken en u op te geven voor één  
van de werkgroepen om de openbare ruimte opnieuw in te richten.

De verwachting is dat de werkzaamheden in de openbare ruimte  
halverwege 2019 starten. Halverwege 2024 zijn alle werkzaamheden 
in het Rode Dorp gereed.

       Aannemer en sloopbedrijf

Pas als alle plannen voor de woningen klaar zijn, gaat Woonforte op zoek naar een aannemer  
en sloopbedrijf. Met hen gaan we de planning maken voor de start van de werkzaamheden.

Informatie over de werkzaamheden

Tijdens de sloop en de nieuwbouw van de woningen informeren we u over het bouwverkeer via  
nieuwsbrieven en berichten. 
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5. We houden contact!

Er gaat veel veranderen in uw buurt. Er komt heel wat op u af de komende tijd. Wij doen ons best om u zo goed  
mogelijk te informeren. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we dat graag. 

Uw aanspreekpunt 

Uw aanspreekpunt is de wooncoach. Zij komt langs bij u op huisbezoek. U kunt alle vragen die u heeft 
aan haar stellen. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan is zij uw eerste aanspreekpunt. Spreek haar  
gerust aan, bel (0172) 418 518 of mail naar rodedorp@woonforte.nl.
 

Met een huisbezoek

Na de startdatum van het Sociaal Plan, maakt de wooncoach een afspraak met u voor een huisbezoek.  

Persoonlijk contact

Kom eens langs op het spreekuur in het informatiepunt. Voorlopig in de speeltuin Kindervreugd.  
U ontvangt nog informatie over het tijdstip. 

Via de mail

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die altijd stellen op rodedorp@woonforte.nl. 

Via de post

Belangrijke mededelingen krijgt u via uw mailbox of via de post.  

Via de nieuwsbrieven

Tijdens de werkzaamheden ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief via de mail. Hebben we geen e-mailadres  
van u, dan krijgt u deze via de post.  
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6. Hoe gaan we met elkaar om?

Wat kunt u van ons verwachten?

● We doen ons best om de overlast voor u te beperken.
● We beantwoorden uw vragen binnen 1 week.
● Woonforte is verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning, ook al wordt uw woning gesloopt.  
    Het contractonderhoud (bijvoorbeeld cv ketels) wordt uitgevoerd tot een jaar voor de sloopdatum. 
● Omdat de woningen gesloopt worden, wordt het onderhoud ook beperkt. Woonforte zorgt er voor dat  
    de woningen wind, waterdicht en veilig zijn. Bij veiligheid hoort het vervangen van de gaskachels.  
    Reparatieverzoeken kunt u altijd doorgeven aan de Eerstelijns Service. Zij vertellen u dan of wij deze  
    uitvoeren of niet.

Wat verwachten wij van u?

● U zoekt zelf naar een woning.
● U geeft aan Woonforte door dat u een woning heeft gevonden.
● U zegt uw huur op.
● U levert de sleutel van uw oude woning in.
● U zorgt ervoor dat uw oude woning helemaal leeg is. De vloerbedekking laat u liggen en de gordijnen  
    mogen blijven hangen. 
● U komt de afspraken na die met u zijn gemaakt. 
● Gaat u met vakantie of moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Meld dit bij de wooncoach. 
● U levert de sleutel van uw wisselwoning op tijd in. 
● U laat de wisselwoning bij vertrek netjes, schoon en heel achter. De bewoners die na u komen,  
    worden daar blij van.

Uw aantekeningen
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Bijlage
● Sociaal Plan
● Bijlage Aanvullend Sociaal Plan Rode Dorp
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Bezoekadressen
Baronie 30

2404 XG Alphen aan den Rijn

Zijde 27

2771 EJ Boskoop

Postadres
Postbus 2001

2400 CA  Alphen aan den Rijn

Telefoon
0172 418 518

E-mail
rodedorp@woonforte.nl

Internet
www.woonforte.nl


