
                                              

 
 

 
 

 
 

 
 

RIS 294978 
Den Haag, 7 september 2016 

 
 
 
Betreft: Herstructurering Spoorwijk 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
In Spoorwijk zijn plannen voor sloop en nieuwbouw, te weten in het gebied Schimmelweg, Jonathanstraat, Van 
Meursstraat en Dr Schaepmanstraat. De PvdA is verheugd met de ambities tot verbetering van de wijk en 
hoopt dat de betrokken corporatie(s) er alles aan doen om zo veel mogelijk woningen terug te bouwen die 
passen bij het besteedbaar inkomen van de huidige bewoners en mogelijk andere Hagenaars met een kleinere 
beurs. De PvdA wil graag van het college weten op welke manier zij ervoor zorgt dat minimaal hetzelfde aantal 
sociale woningen wordt teruggebouwd, bij voorkeur  meer sociale woningen, en hoe ervoor wordt gezorgd dat 
bewoners – wanneer zij dat willen – zoveel mogelijk kunnen terugkeren naar de wijk. 
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
 

1. Kan het college het precieze plangebied in Spoorwijk aanduiden? Wat is de termijnplanning? 
2. Hoeveel woningen zullen er worden gesloopt? 

3. Is al duidelijk hoeveel woningen er zullen worden teruggebouwd? 
4. Deelt u ons uitgangspunt, dat er minstens zoveel wooneenheden moeten worden teruggebouwd met 

het oog op de behoefte aan betaalbare woningen in de stad en de mogelijkheden tot terugkeer van de 
huidige bewoners? 

5. Welke mogelijkheden ziet u om het aantal woningen in het gebied verder te vergroten?  
6. Ziet u mogelijkheden in het gebied om voor ouderen geschikte benedenwoningen te realiseren? 
7. In welk huurprijssegment bevinden de huidige woningen zich? Welk prijssegment wordt straks 

beoogd? Welke gemiddelde netto woonlasten zal dat tot gevolg hebben voor de nieuwe bewoners en 
hoe verhouden die zich tot die van de huidige bewoners? 

8. Hanteren de corporaties straks het uitgangspunt dat mensen met een regulier huurcontract (niet 
zijnde anti-kraak) voorrang krijgen bij toewijzing van de nieuwe woningen? Zo nee, waarom niet? Bent 
u in dat geval bereid met de corporaties hier afspraken over te maken? Zo ja, welke waarborgen 
krijgen mensen? 

9. Maakt de gemeente afspraken met de corporaties over het type woningen en het prijssegment, opdat 
er betaalbare woningen terugkomen? 

10. Op welke wijze worden de bewoners op dit moment geïnformeerd over de op handen zijnde plannen? 
Op welke wijze zijn zij betrokken bij de inrichting van hun (hopelijk) nieuwe leefomgeving? 
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