
 

 

 

 

 

Raadsvragen ex. Artikel 38 RvO Hof van Egmond  

Haarlem 3-3-2015 

 
Geacht college, 
  

Onlangs is er daar Pré wonen een nieuw sociaal plan aan de bewoners in de Hof van 
Egmond voorgelegd naar aanleiding van het plan van Pré wonen om over te gaan tot 
sloop/ nieuwbouw. Dit plan omvat de verkoop van 40 sociale huurwoningen, een 
terugkeergarantie en een verhoging van de huren in de nieuw gebouwde woningen. 
Vooral voor bewoners die al lang in de Hof van Egmond wonen is de huurverhoging 
drastisch, bijvoorbeeld van 320 naar 542 euro per maand. In een vergadering van de 
bewonersvereniging stemde van de 66 aanwezige stemgerechtigde huurders er 39 in 
met het plan.  
  

De SP is de afgelopen weken bij het Hof van Egmond deur aan deur gegaan. Om te 
kijken wat de staat is van de woningen, maar vooral om te horen wat de bewoners 
vonden van de plannen met de buurt. Het is ons niet gelukt om iedereen te spreken, 
maar we hebben we 87 bewoners bereikt. De voorlopige conclusie: er is te weinig 
draagvlak voor de plannen om door te kunnen gaan. Ruim 34% is overduidelijk 
tegen, en nog eens 10%  neigt er naar om niet in te stemmen. 
  
De SP en de Actiepartij hebben de volgende vragen. 
  

Wat vindt het college er van dat er 40 woningen worden verkocht om de plannen bij 
het Hof van Egmond te realiseren? 
  

Is het naar de mening van het college de verantwoordelijkheid van een 
woningbouwcorporatie,in dit geval Pré Wonen, om zorg te dragen voor een goed 
onderhouden woning. 
  

Is er naar mening van het college voldoende onderhoud gepleegd aan de Woningen 
aan het Hof van Egmond in het verleden. 
  

Is het college bekend met de staat van de woningen aan het Hof van Egmond? 
  

Verbind het college een oordeel aan het handelen van Pré wonen inzake het 
onderhoud van het Hof van Egmond. Zoja kunt u dat oordeel toelichten? 
  



Ziet het college het als een verantwoordelijkheid van de gemeente om zorg te dragen 
dat huurwoningen in de stad voldoen aan eisen die hier redelijkerwijs gesteld kunnen 
worden. 
  

Is het college het met de SP van mening dat wanneer de huidige plannen 
onvoldoende draagvlak hebben, Pre wonen snel met een ander plan zal moeten 
komen om de woningen met ernstige gebreken te herstellen danwel  te renoveren? 
  

Is het college bereid Pré wonen nu al aan te sporen om nu al samen met bewoners 
te werken aan een alternatief plan met meer draagvlak, teneinde onwenselijke 
vertragingen te voorkomen 

 
Indien het plan in de toekomst toch doorgang vindt, kunnen sommige huurders de 
nieuwe huur niet opbrengen. Is het college bereid Pré wonen aan te sporen om de 
huurgewenningsperiode te verlengen tot 10 jaar? 

 

Anne Feite Bloem SP 

Inge Crul Actiepartij 

 


