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Beste bewoners, stakeholders en geïnteresseerden,
Wij hebben elkaar al een tijdje niet kunnen ontmoeten,
De inloopavond op 30 maart jl. is vanwege de RIVM-maatregelen niet doorgegaan. Hier hadden wij jullie graag
informatie gegeven over hoe de plannen voor de nieuwe wijk Oost Boswinkel er voor staan.
Nu er meer ruimte in de regels komt om elkaar weer te zien, nodigen wij jullie graag in augustus/september uit
voor een bewonersbijeenkomst. Meer hierover later in deze nieuwsbrief.

Wat nu?

De plannen voor Oost-Boswinkel zijn vertraagd. Veel huurders zijn hierover teleurgesteld. Dat begrijpen we!
Vragen die we veelvuldig horen zijn:
Hoe lang duurt het nog voordat de eerste woningen worden gesloopt?
Wanneer krijgen we bericht over een wisselwoning?
Kan ik nu verhuizen en toch (eventueel) terug keren naar een nieuwbouwwoning in Oost Boswinkel?
Deze vragen zijn slechts een greep van de vele vragen die gesteld worden. We hebben op de pagina hierna de
meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Zo kun je overzien welke mogelijkheden er zijn en een keuze maken.
Deze mogelijkheden zijn afgeleid van de afspraken uit het Sociaal Plan. Een leesversie van het Sociaal Plan vind
je onder deze link. Het Sociaal Plan blijft leidend in alle vraagstukken.
In 2017/2018 hebben er workshops plaatsgevonden met bewoners en belangstellenden. Zij hebben meegewerkt
om de nieuwe wijk vorm te geven. De groepen en spelregels staan onder deze link en zijn ook te vinden op onze
website: www.onshuis.com/informatie-over/projecten/oost-boswinkel.aspx.
Schema volgorde van toewijzen
Groep 1: loting
Groep 2: aantal stempels uit workshops -> loting
Groep 3: aantal stempels uit workshops -> loting
Groep 4: aantal stempels uit workshops -> loting
Groep 5: loting
Toelichting groepen
Groep 1 “Terugkeerders”: Huurder die op 1 januari 2010 minimaal 5 jaar
een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft bij Ons Huis voor een woning
in Oost Boswinkel en wenst terug te keren.
Groep 2 “Niet terugkeerders” die nu nog in de wijk wonen en terug willen:
Huurder die op 1 januari 2010 korter dan 5 jaar een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft bij Ons Huis voor een woning in Oost Boswinkel.
Groep 3 “Niet terugkeerders” die voor 1 januari 2018 al vertrokken zijn uit
de wijk, maar nog wel terug willen en kinderen van huidige huurders in de
wijk Oost Boswinkel.
Groep 4 “Overige belangstellenden”.
Groep 5 “Spijtoptanten”: Huurders die behoren tot de “Niet terugkeerders”
uit groep 2, maar die vanwege allerlei persoonlijke redenen niet mee hebben gedaan aan de ontwerpworkshops en dus geen voorrangsbewijs
verktregen.

Oost Boswinkel
Meest gestelde vragen
Heb ik recht op een
wisselwoning?
Wanneer moet ik
verhuizen?

Naar welke woning
kan ik?

GROEP 1
Ja, huurders uit groep 1 hebben recht
op een wisselwoning.
Wil je wachten op een wisselwoning?
Antwoord: Binnen 1 jaar voor de sloop
biedt Ons Huis de terugkeerders
(groep 1) een wisselwoning.
Wil je niet wachten op een wisselwoning?
Antwoord: Je kunt nu verhuizen naar
een woning (koop of huur) afhankelijk
van je woonwensen en mogelijkheden
(geen huurkorting).
Ons Huis biedt een geschikte wisselwoning (maximaal 3 aanbiedingen).

GROEP 2-5
Huurders uit groep 2-5 hebben geen recht
op een wisselwoning. Deze huurders kunnen
verhuizen naar een andere (tijdelijke) huurwoning.
Je kunt nu verhuizen naar een woning (koop
of huur) afhankelijk van je woonwensen en
mogelijkheden.

Je kijkt waar je wilt wonen. Dit kan een huurmaar ook een koopwoning zijn. Je hebt voorrang op een huurwoning van Ons Huis*1).
Je kunt ook reageren op het aanbod van Domijn en De Woonplaats, maar dan krijg je
geen voorrang.
Krijg ik voorrang op
Huurders uit groep 1 hebben eerste
Huurders uit groep 1 hebben eerste keus.
een nieuwbouwkeus. Is er onder deze groep interesse Daarna is het afhankelijk van: a) de groep
woning?
voor dezelfde woning, dan wordt er
waaronder je valt, b) het aantal verdiende
geloot (Zie spelregels 19 december
stempels en c) loting (indien van toepassing).
2017).
(Zie spelregels 19 december 2017).
Wat moet ik doen?
Je hoeft niets te doen, totdat Ons Huis Als je een woning wilt huren, reageer je op
je een wisselwoning aanbiedt.
het woningaanbod.
Als je een woning wilt kopen, neem je contact op met een makelaar.
Heb ik recht op verJa, dit bedrag ontvang je als je verhuist Ja, dit bedrag ontvang je als je de woning in
huis en herinrichtings- naar de wisselwoning (30%) en als je
Oost Boswinkel verlaat (bij opzegging 70% en
kosten?
van de wisselwoning (70%) naar de
bij verlaten 30%).
nieuwbouwwoning Oost Boswinkel
verhuist.
Wordt mijn tijdelijke
Ja, de wisselwoning wordt gestoffeerd, Nee, dit geldt enkel voor wisselwoningen
woning gestoffeerd?
of je krijgt hiervoor een vergoeding.
(groep 1).
Of ontvang ik hiervoor
een bijdrage?
Heb ik de mogelijkheid Ja
Ja, zie spelregels (website Ons Huis)
om terug te keren naar
een nieuwbouwwoning
in Oost Boswinkel?
Als ik verhuis uit mijn In de wisselwoning betaal je dezelfde
Als je verhuist naar een huurwoning betaal je
huidige woning, wat
huurprijs die je betaalt in je huidige wo- de werkelijke huurprijs.
betaal ik dan?
ning (huurkorting). Als je vervolgens
Als je verhuist naar een koopwoning betaal je
verhuist naar een nieuwbouwwoning
de koopprijs, hypotheekrente, etc.
betaal je de huur die voor deze woning geldt.
Kan ik in de wisselwo- Ja dit kan.
Niet van toepassing.
ning blijven wonen?
Als er een huurkorting is gegeven,
betaal je dit bedrag met terugwerkende kracht terug. De kosten voor stoffering betaal je terug of wordt verrekend met de verhuis- en herinrichtingskosten.
*1) Voorwaarden voor passend toewijzen zijn van toepassing.

Oost Boswinkel
Globale planning (25 juni 2020)

Bouwstroom
Stedenbouwkundig plan

Voorbereiding bestemmingsplan
en overeenkomst Ons Huis met
gemeente Enschede

---------- 2018 ----------

Bewonersstroom
Fase I
Fase II
Groep 2 / Overig
uithuizen

---------- 2019 ----------

Groep 2 / Overig
uithuizen

---------- 2020 ---------Nu
Procedure bestemmingsplan
en voorbereiding sloop/nieuwbouw

---------- 2021 ----------

Sloop Fase I

---------- 2022 ----------

Sloop Fase II / Start nieuwbouw

---------- 2023 ----------

Groep 2 / Overig
(tijdelijke)
woonruimte
gevonden
Groep 1
naar
wisselwoning

Nu

Groep 2 / Overig
(tijdelijke)
woonruimte
gevonden
Groep 1
naar
wisselwoning

Oplevering Nieuwbouwfase I

---------- 2024 ---------- Intrek bewoners Groep 1, 2, 4 en 5

Oplevering Nieuwbouwfase II

---------- 2025 ---------- Intrek bewoners Groep 1, 2, 4 en 5

Nieuwbouwfase I

Nieuwbouwfase II

---------- 2026 ----------

Oost Boswinkel
Bewonersbijeenkomsten

Wij organiseren twee bewonersbijeenkomsten voor maximaal 75 mensen per keer op maandag 31 augustus
en donderdag 10 september van 19.00 uur tot 21.00 uur, buiten bij ’t Ni-je Terphoes. Hier zullen stands staan
van onder andere de Bewonerscommissie, VPS, Power, Present, etc. En het Ons Huis team is aanwezig voor
vragen en informatie.

Wil je graag komen? Stuur ons dan een antwoordmail (boswinkel@onshuis.com) op welke avond je graag wilt
komen (als beide avonden kunnen, mag je dat ook aangeven, dan sturen wij een bevestiging welke avond het
beste uitkomt in de planning). Wij zorgen er voor dat we voldoen aan de RIVM-richtlijnen.

Vragen? Afspraak maken?

Onze woonconsulent Edith Cartigny is voor al jouw vragen beschikbaar op nummer 053 - 48 48 914. Ons wijkkantoor aan de Groningenstraat 80 is nog gesloten.
Liever een afspraak maken bij ons op kantoor? Dan kun je bellen met Diana Wolters op telefoonnummer
053 - 48 48 925 of via ons Klant Contact Center 053 - 48 48 900.

Tot slot

Wij begrijpen dat de wijk erg verandert door de vele verhuizingen en andere samenstelling van huishoudens.
Ons Huis en VPS vragen jullie om zeker in de warme zomertijd, wanneer iedereen meer buiten is en moeilijker
kan slapen, goed rekening met elkaar te houden en geen overlast te veroorzaken.
Laten we er samen voor zorgen om de buurt leefbaar te houden!
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe en graag tot ziens op één van onze volgende bewonersbijeenkomsten.
Hartelijke groet,
Projectteam Oost Boswinkel

