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Hendrik-Ido-Ambacht, 7 juli 2020

Beste heer, mevrouw,
In september 2019 hebben wij u verteld over onze plannen voor uw woning. Een heftige boodschap
met veel impact en onzekerheden voor u. Vanaf september zijn wij, in intensief overleg met de
klankbordgroep, aan de slag gegaan. We hebben gewerkt aan een plan voor de nieuwe buurt.
Hierover informeren wij u op 15 juli 2020. En we hebben afspraken gemaakt over al uw rechten en
deze vastgelegd in een Sociaal Plan. Daarover informeren wij u in deze brief.
Het sociaal plan
Het sociaal plan zit als bijlage bij deze brief. In het sociaal plan worden alle zaken beschreven die in
een slooptraject aan de orde komen en voor u als bewoners belangrijk zijn. Het beschrijft de rechten
van individuele huurders bij sloop, zoals de financiële vergoedingen, de voorrang en de
terugkeergarantie.
Overzicht sociaal plan
Omdat het sociaal plan best wel een uitgebreid document is geworden, hebben we ook een
versimpeling gemaakt van de belangrijkste afspraken uit het sociaal plan. Hiermee heeft u snel een
beeld van de belangrijkste afspraken uit het plan. Deze versimpeling is ook een bijlage bij deze brief.
Rol Klankbordgroep
Alles is tot stand gekomen in intensief overleg met de Klankbordgroep. De Klankbordgroep komt op
voor de belangen van alle bewoners in uw buurt. Zo heeft zij zich ingezet dat iedereen terug kan
keren, een goede vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen krijgt en bij terugkeer geen
dubbele huur voor huurtoeslaggerechtigden gerekend zal worden. Rhiant is uiteindelijk
verantwoordelijk voor deze keuzes.
Vraag en Antwoord
De Klankbordgroep heeft tijdens het hele proces veel vragen gesteld. Deze vragen, met de
antwoorden, zijn ook als bijlage toegevoegd aan deze brief.
Vragen?
Heeft u na het lezen van het sociaal plan en de bijlages nog vragen? Wij leggen het graag aan u uit!
Op donderdag 9 juli tussen 13.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag 10 juli tussen 9.00 en 12.00 uur zijn
wij daarvoor aanwezig in de inloopwoning Margrietstraat 17. Omdat we 1,5 meter afstand moeten
houden in verband met Corona kunnen we niet meer dan 2 mensen tegelijk ontvangen. Om te
voorkomen dat wij u moeten teleurstellen als u voor de deur staat, vragen wij u daarom van te voren
een afspraak te maken.

Afspraak
Voor een afspraak kunt u een mail sturen naar bewonersbegeleiding@rhiant.nl waarin u aangeeft
welke datum en tijd u uitkomt. Ook kunt u voor een afspraak naar ons bellen. Wij zijn telefonisch
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer (078)
68 121 52. Mochten beide data niet uitkomen voor u en heeft u wel vragen, dan zoeken we met u
naar een ander moment dat wel uitkomt.
Met vriendelijke groet,

Carlo Oostindie
directeur-bestuurder
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