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In maart ontving u van ons twee nieuwsbrieven

over de plannen die wij hebben voor de woningen

in Amsteldorp. Inmiddels is onze samenleving totaal

veranderd, door de situatie rondom het coronavirus.

We realiseren ons, dat dit onrustige tijden voor u

zijn. In deze nieuwsbrief, laten we u weten wat de

stand van zaken is rondom het project en hoe wij

verder gaan in deze spannende tijd. 

 
De planvorming rondom Amsteldorp staat op een

laag pitje

We willen graag in gesprek met bewoners en de
bewonerscommissie van Amsteldorp. We zijn heel blij met
de huurders die zich inmiddels bij ons hebben gemeld om
deel te nemen aan de bewonerscommissie. Op dit moment
wordt een bewonerscommissie geformeerd. Daarnaast
hebben ook veel huurders ons telefonisch al bereikt met
vragen en reacties op de nieuwsbrieven.

We willen ook graag met de rest van de bewoners in de wijk
in contact komen om de plannen te bespreken. We hadden
hiervoor in april bewonersbijeenkomsten gepland. Vanwege
het coronavirus hebben we deze bijeenkomsten helaas
moeten uitstellen. We zijn nu op zoek naar andere
mogelijkheden om toch met de bewonerscommissie en
andere bewoners in gesprek te komen en uw mening te
horen over de aanpak. Tot die tijd kunnen we niet verder
met de uitwerking van de plannen.
 
Amsteldorp is verdeeld in 4 deelgebieden

Zoals we ook in de vorige nieuwsbrief vertelden, hebben wij
Amsteldorp in vier deelgebieden opgedeeld: Zuid, West,
Oost en Centrum. Ons voornemen om een deel van de wijk
te renoveren en het andere deel af te breken, om meer
sociale huurwoningen terug te bouwen, blijft staan.
Ondanks dat we nu een vertraging oplopen, gaan we zodra
het kan, weer verder met de planvorming en met de
bewoners in overleg over de aanpak.
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Renovatie in deelgebied Centrum

In deelgebied Centrum willen we de woningen graag
renoveren. Om een goed renovatieplan te schrijven, doen we
eerst verschillende onderzoeken naar de huidige staat van
de woningen. Komende tijd willen we alle woningen
bezoeken om een technische opname te maken. Woont u in
het deelgebied Centrum? Zodra er een planning voor deze
onderzoeken is, nemen we contact met u op voor een
afspraak. Dit zullen we wederom doen volgens de regels van
het RIVM. Als u zelf gezondheidsklachten ervaart, komen
wij uiteraard niet in uw woning en stellen we het onderzoek
uit. De bevindingen uit deze onderzoeken, nemen we
vervolgens mee in het overleg met de bewonerscommissie
om een renovatieplan te maken voor de woningen.
 

Bewonerscommissie Amsteldorp is in oprichting

De bewoners die zich gemeld hebben zijn bezig met het
formeren van de bewonerscommissie. Hierbij krijgen de
leden hulp van de HYA (Huurders Ymere Amsterdam) en
een bewonersondersteuner van !Woon. Als de commissie
gevormd is, gaan we met hen in gesprek over het vervolg
van het project.
 
Maak een afspraak voor het spreekuur

Ymere houdt zich aan de maatregelen die zijn genomen door
het RIVM. We gaan ons richten op de 1,5 metersamenleving,
ook in Amsteldorp. In de wijk zijn wij bezig met het
inrichten van een projectbureau aan het Buitenrustpad 6-hs.
Vanaf 16 juni, zijn wij hier elke dinsdagmiddag tussen 14:30
en 17:30 aanwezig. Als u langs wilt komen, is het nodig dat
u een afspraak met ons maakt. Dit kan telefonisch of per
e-mail. Op deze manier zorgen we, dat iedereen 1,5 meter
afstand kan houden.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gaat het nu verder?

We gaan op zoek naar manieren om met u in gesprek te
komen op een veilige wijze. Hierover denken wij nu na. De
eerste stap hiervoor is het spreekuur op afspraak. Daarnaast
bekijken we of we intussen alvast onderzoeken kunnen
uitvoeren naar de huidige staat van de woningen. We
houden u komende tijd zo veel mogelijk op de hoogte met
nieuwsbrieven en voor vragen zijn wij op werkdagen
bereikbaar op onderstaande contactgegevens.
 
We versturen deze nieuwsbrief ook digitaal

Alle bewoners waarvan wij de e-mailadressen in bezit
hebben, ontvangen naast de papieren versie van deze
nieuwsbrief ook een digitale versie per e-mail. Stuur ons een
e-mail als u deze ook digitaal wilt ontvangen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact

 

Evelien van Stralen

Assistent Procesmanager 

Stedelijke Vernieuwing

E e.van.stralen@ymere.nl

T 088 080 63 31    

 

Rob Oosterloo

Procesmanager

Stedelijke Vernieuwing

E r.oosterloo@ymere.nl

T 088 080 70 49  

 

 

Ymere voor algemene vragen of

reparatieverzoeken

T 088 00 89 00

Whats-app 06 13 22 1220

www.ymere.nl

 

Projectwebsite Amsteldorp

www.ymere.nl/amsteldorp
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