
Vragen en antwoorden  

 

1. Waarom heeft Woonzorg Nederland de haalbaarheidsstudie uitgevoerd? 

 

Antwoord: De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd naar aanleiding van afspraken die de gemeente 

Haarlemmermeer heeft gemaakt met Woonzorg Nederland, Amstelring, de Dorpsraad Zwanenburg-

Halfweg en de cliëntenraad van Eigen Haard om oplossingsrichtingen te verkennen. Woonzorg 

Nederland heeft het initiatief genomen voor deze haalbaarheidsstudie. 

 

2. Wat staat er in de haalbaarheidsstudie? 

 

Antwoord: De resultaten zijn positief. Dat geeft Woonzorg Nederland aanleiding om de inhoud en 

details met Amstelring, de cliëntenraad van Eigen Haard en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg te 

gaan bespreken. 

 

3. Wanneer komt er meer informatie?  

 

Antwoord: De gemeente Haarlemmermeer heeft afgesproken dat Woonzorg Nederland de 

haalbaarheidsstudie in de week van 17 tot 21 maart bespreekt met Amstelring, de cliëntenraad van 

Eigen Haard en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg.  

 

4. Welk doel heeft het vervolgoverleg tussen Woonzorg Nederland en Amstelring, de 

cliëntenraad van Eigen Haard en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg? 

 

Antwoord: Woonzorg Nederland heeft als doel om te bespreken in hoeverre de resultaten van de 

haalbaarheidsstudie aanleiding geven voor Amstelring om terug te komen op het besluit om de huur 

op te zeggen en de samenwerking met Woonzorg Nederland in Eigen Haard te blijven voortzetten. 

 

5. Wat als Amstelring blijft bij het sluiten van Eigen Haard? 

 

Antwoord:  Daar willen wij nog niet op vooruit lopen. Onze eerste stap nu is, conform de afspraken van 

3 februari jl., de mogelijkheden met Amstelring te bespreken. 

 

6. Hoe hebben bewoners gereageerd?  

 

Antwoord: Wij spreken niet namens de bewoners, dat doen de cliëntenraad van Eigen Haard en de 

Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. 

 

7. Moeten de bewoners tijdens de verbouwing verhuizen? 

 

Antwoord: Tijdens de verbouwing kunnen de bewoners in Eigen Haard blijven wonen. Wel kan het zijn 

dat door de verbouwing een bewoner intern moet verhuizen.  

  

8. Gaat de verbouwing in één keer of in fases plaatsvinden? 

 

Antwoord: De verbouwing vindt plaats in de appartementen die vrij komen. Dat betekent dat er wellicht 

langer overlast van bouwactiviteiten is.  

 

 

 



9. Wanneer gaat de verbouwing beginnen en hoe lang gaat deze duren? 

Antwoord: Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Amstelring en Woonzorg Nederland zijn nog aan 

het onderhandelen over de voorwaarden. 

  

10. Hoe is dit proces tot stand gekomen? 

Antwoord: De betrokkenheid van inwoners en de ondernomen stappen van genoemde partijen 

hebben dit proces tot stand gebracht. Zo zijn er diverse initiatieven opgestart door inwoners uit 

Zwanenburg-Halfweg om sluiting van Eigen Haard voorkomen. Daarnaast hebben Woonzorg 

Nederland, Amstelring, de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, de cliëntenraad van Eigen Haard en de 

gemeente Haarlemmermeer gezocht naar oplossingsrichtingen en de afgelopen maanden intensief 

met elkaar gesproken.  

 

11. Welke vervolgstappen neemt de gemeente Haarlemmermeer? 

 

Antwoord: De gemeente Haarlemmermeer is verheugd dat Woonzorg Nederland de afspraken van 3 

februari jl. voortvarend heeft opgepakt en blijft van mening dat Woonzorg Nederland en Amstelring 

aan zet zijn. 

 

 


