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InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

In oktober van dit jaar kwam de SP ter ore dat de 152 sociale huurwoningen van Mitros in de 

Sluyterslaan waarschijnlijk gesloopt zouden worden. De SP stelde vragen aan het college van 

B&W en deze bevestigden dat er mogelijke sloop zou plaatsvinden. De SP zag hierin 

aanleiding om met de bewoners in gesprek te gaan.  In de maand december werden alle 

inwoners geïnformeerd tijdens  voorlichtingsavonden door Mitros georganiseerd. Al  snel 

bleek dat mensen erg ontevreden waren over de wijze waarop Mitros de plannen gaat 

uitvoeren.  

Omdat de SP zich hard maakt voor voldoende sociale huurwoningen in Nieuwegein en 

omdat er signalen waren van zeer slecht onderhoud, besloot SP tot het houden van een 

buurtenquête. Dit document doet verslag van de gesprekken die lokale SP-ers voerden met 

de bewoners van de Sluyterslaan. De insteek van de gesprekken met de bewoners was een 

buurtenquête die bestond uit vijf vragen: 

1. Bent u het eens met de sloopplannen die door Mitros zijn aangekondigd?  Of zouden 

de woningen gerenoveerd moeten  worden? 

 

2. Van de 152 woningen nu, komen er maar 80 sociale huurwoningen  weer terug na de 

nieuwbouw. Wat vindt u hiervan? Zou u terug willen keren naar en 

nieuwbouwwoning? 

 

3. Wat vindt u van de manier waarop Mitros met de bewoners heeft gecommuniceerd ?  

Is het u duidelijk wat uw rechten zijn? 

 

4. Hoe is het gesteld met het onderhoud van uw woning ? Welke gebreken zijn er en wat 

heeft Mitros hieraan gedaan? 

 

5. Wat wilt u verder nog kwijt?  

Aan de hand van de antwoorden op deze vijf vragen wordt in de komende hoofdstukken een 

beeld geschetst van de beleving van de bewoners van wat er met hun woonsituatie dient te 

gebeuren. 

Opzet van de enquête : 

• SP belde aan bij 152 huishoudens en kwam met het grootste deel van de  bewoners in 

gesprek. 

• De enquête werd aan de deur afgenomen of later opgehaald als de mensen niet thuis waren. 

In totaal werden er 86 enquêtes ingevuld, hiermee werd een respons van 57 % gehaald. 

• Naast de vaste enquêtevragen, maakten veel bewoners algemene opmerkingen over hun 

woontoestand. Die zijn ook in dit rapport verwerkt.  
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Vraag 1: Vraag 1: Vraag 1: Vraag 1:     Slopen of renoveren?Slopen of renoveren?Slopen of renoveren?Slopen of renoveren?    
 

Aan alle ondervraagden werd voorgelegd of men voor sloop was of renovatie. Het 

merendeel van de mensen gaf aan dat sloop nog de enige optie lijkt. In totaal was 56% vóór 

sloop, 34% sprak zich uit voor renovatie en 10% had geen mening. De meeste mensen die 

zich voor sloop uitspraken, gaven aan dat ze dit vonden omdat de staat van de woningen erg  

slecht is. Renovatie zou daarom geen optie meer zijn.  

 

SP standpunten: 

• Tijdens de Mitros informatieavonden werd aangegeven dat sloop de enige optie was. 

De renovatie zou te kostbaar zijn, echter er kwamen geen cijfers op tafel over deze 

kosten. De SP wil achterhalen wat het zou kosten om de woningen te renoveren. 

 

• Het onderhoud van de 152 woningen heeft een grote achterstand opgelopen. Dit is 

ook door Mitros toegegeven op de informatieavonden. Ook door het vele 

achterstallige onderhoud zou renoveren niet meer mogelijk zijn. De SP is van mening 

dat de bewoners geen slachtoffer mogen worden van dit achterstallige onderhoud. 

Indien renoveren mogelijk is, moet dit als serieuze optie overwogen worden. 

 

• Het eventueel slopen van de 6 flatblokken strekt zich uit tot 2020. De staat van de 

woningen is zo slecht dat Mitros tot aan de sloop alsnog flink moet investeren in het 

onderhoud gezien de lange looptijd van het project.  

 

 

 

 



5 

 

Vraag 2:  Liefst terugkeren, maar kan dat wel? 

 

Mitros heeft aangekondigd de 152 woningen te willen slopen. Op dit moment vallen alle 152 

woningen in de categorie sociale huur. In de plannen van Mitros komen er slechts 40 

huurwoningen terug en niet al deze woningen zullen sociale huur worden. Tevens komen er 

40 seniorenwoningen terug, ook deels in de sociale huursector. Aan de bewoners werd 

gevraagd wat ze van deze verhoudingen vonden. Het merendeel van de mensen sprak er 

schande van dat er maar zo weinig betaalbare woningen teruggebouwd worden.  

Op de vraag of men wilde terugkeren naar de nieuwbouw antwoordde 77% van de 

ondervraagden met  ja. Van 17% van de mensen geldt dat ze dit niet van plan zijn, de rest 

wist het (nog) niet. Vrijwel alle ondervraagden gaven aan dat ze misschien wel wílden 

terugkeren, maar dat het maar zeer de vraag was of dit mogelijk zou zijn. Als mogelijke 

problemen bij het terugkeren gaf 58% van de ondervraagden de hogere huren bij de 

nieuwbouw op, 35% vroeg zich af of er voldoende woningen zouden terugkomen. 

 

SP standpunten: 

• De woningen aan de Sluyterslaan zijn een belangrijk aandeel in het bestand sociale 

huurwoningen voor Nieuwegein. De plannen van Mitros zorgen ervoor dat dit 

bestand flink afneemt. Dat is voor de SP niet acceptabel.  

 

• Zeker nu er door de crisis weer meer behoefte is aan goedkope huurwoningen, 

moeten de huidige bewoners een terugkeergarantie krijgen voor een woning met 

een redelijke huur, óp de Sluyterslaan.  

 

• De woningen die teruggebouwd zullen worden, moeten afgestemd zijn op de 

behoeften van de huidige bewoners in prijs en grootte van de woning. 
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Vraag 3:Vraag 3:Vraag 3:Vraag 3:        Communicatie Communicatie Communicatie Communicatie door Mitrosdoor Mitrosdoor Mitrosdoor Mitros    voor verbetering vatbaarvoor verbetering vatbaarvoor verbetering vatbaarvoor verbetering vatbaar    
 

De meeste bewoners zijn ontevreden over de communicatie vanuit Mitros over de plannen. 

Maar liefst 63% van de ondervraagden gaf aan de communicatie 'slecht' te vinden tegenover 

19% 'goed', en 10% 'redelijk'.  Slechts 8% van de mensen had geen mening. Op de 

informatieavonden werd aangegeven door Mitros, dat er sinds begin 2010 gewerkt wordt  

aan een visie voor de Sluyterslaan. De bewoners hadden hier eerder bij betrokken kunnen 

worden. Het merendeel van de mensen die de communicatie slecht vond, gaf aan dat ze het 

gevoel hadden voor voldongen feiten gesteld te worden. Eén mevrouw gaf aan dat Mitros in 

2005 al gezegd zou hebben dat de flats 'plat zouden gaan' als argument om geen onderhoud 

te hoeven uitvoeren. 

De ondervraagden gaven aan dat ze de communicatie slecht vonden om verschillende 

redenen. Een derde van de mensen (30%) gaf aan dat ze onvoldoende informatie hadden 

gekregen. Ook gaf 27% van de mensen aan dat ze onduidelijk vonden wat hun rechten zijn in 

de hele kwestie. Vaak gaven mensen aan dat ze vonden dat de verhuisvergoeding eerder 

verstrekt zou moeten worden. Verder merkte 10% op dat er tijdens de informatieavonden 

geen antwoord gegeven werd op vragen. Ook stoorde 10% van de ondervraagden zich over 

de 'toon' van de communicatie. De kreet 'eenrichtingsverkeer' kwam regelmatig naar boven 

in de gesprekken.  

 

SP standpunten: 

• Mitros moet goed luisteren naar wat de bewoners willen. Een paar 

informatieavonden is duidelijk niet voldoende. Indien nodig kunnen mensen thuis 

bezocht worden voor beantwoorden van vragen. 

 

• De SP is van mening dat alle bewoners goed gewezen moeten worden op hun 

rechten. Indien nodig dient Mitros alle mensen die daar behoefte aan hebben, voor 

te lichten over hun rechten en ze te helpen met praktische zaken omtrent de 

(tijdelijke) verhuizing. 

 

• Indien mensen nu al willen vertrekken vanuit de Sluyterslaan, zou Mitros de 

verhuisvergoedingen eerder moeten betalen. Onnodig wachten tot de peildatum 

wordt hiermee voorkomen. 
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Vraag 4: Vraag 4: Vraag 4: Vraag 4:     Achterstallig ondeAchterstallig ondeAchterstallig ondeAchterstallig onderhoud: Investeren in mensen en rhoud: Investeren in mensen en rhoud: Investeren in mensen en rhoud: Investeren in mensen en 

        hunhunhunhun    leefomstandighedenleefomstandighedenleefomstandighedenleefomstandigheden    
 

Tijdens het afnemen van de enquête bleek al snel dat het achterstallig onderhoud een heikel 

punt is voor veel bewoners. Mitros heeft op de informatieavonden toegegeven dat het 

onderhoud is achtergebleven. De ondervraagden geven aan dat het onderhoud al zeer lange 

tijd verwaarloosd is geweest. Maar liefst tweederde (66%) van de ondervraagden is van 

mening dat het onderhoud ronduit 'slecht' te noemen is.  Slechts 5% procent noemde het 

onderhoud 'goed'  en 15% 'redelijk'. Bij de vraag over het onderhoud volgde vaak een lange 

lijst met gebreken die vaak ook na herhaaldelijk klagen bij Mitros, niet werden opgelost. 

Hieronder een overzicht van de meest gehoorde klachten: 

 

Schimmelvorming 44% 

Tocht 43% 

Hoge stookkosten 35% 

Vocht 31% 

Scheuren/betonrot in muren 22% 

Slechte ventilatie 14% 

Algeheel slechte staat woning 12% 

Slechte afvoer/wateroverlast 10% 

Gehorigheid woning 10% 

 

In het bovenstaande rijtje springen tocht, vocht, schimmel en hoge stookkosten er flink uit.  

De woningen hebben energielabel F/G hetgeen tot hoge stookkosten leidt. Een aantal 

mensen geeft aan voor €225,- euro per maand te verstoken, en het nog steeds koud te 

hebben. Sommige woningen zijn niet warm te krijgen. 

Een kwart van de mensen (24%) gaf aan dat Mitros slecht reageert op 

onderhoudsverzoeken. In veel gevallen moet vaak gebeld worden of moesten klachten 

worden ingediend. Het is duidelijk geworden in de enquête dat de mensen die 'de kaas niet 

van hun brood laten eten', meer van Mitros gedaan krijgen. Het is echter doorbijten om iets 

te bereiken bij de woningbouwvereniging.  

Veel mensen (ook op de informatieavonden) vonden dat het niet juist was om steeds maar 

huurverhogingen voor hun  kiezen te krijgen wanneer het onderhoud achterblijft. Mitros 

heeft aangekondigd de huren vanaf nu te bevriezen, maar veel mensen vinden dat te laat. 

Veel bewoners moeten nog jaren wachten op de sloop en zitten ondertussen in slecht 
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onderhouden huizen en hebben hoge stookkosten. Een tegemoetkoming in de kosten en 

versneld inhalen van de belangrijkste onderhoudsachterstand is wat velen betreft nu aan de 

orde. 

 

SP standpunten: 

• Mitros dient zo snel mogelijk achterstallig onderhoud uit te voeren, zeker voor de 

flats die pas over lange tijd gesloopt worden. 

• Bewoners moeten een tegemoetkoming krijgen voor de hoge stookkosten, zeker nu 

Mitros niet van plan lijkt het energielabel van de woningen te verbeteren. 

• Omdat huurverhogingen niet rechtvaardig zijn als er geen onderhoud wordt 

gepleegd, moet Mitros in schrijnende gevallen tot gedeeltelijke huurrestitutie 

overgaan met terugwerkende kracht. Dit is een eerlijke schadevergoeding aan 

mensen die in slechte omstandigheden wonen.  
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Vraag 5: Vraag 5: Vraag 5: Vraag 5:     Verder nog iets?Verder nog iets?Verder nog iets?Verder nog iets?    
 

Veel mensen gingen bij de laatste vraag door op het slechte onderhoud. Maar ook kwam de 

communicatie vanuit Mitros weer aan de orde. Enkele bewoners (6%) noemden 

gezondheidsklachten als gevolg van de tocht en het vocht. In elk geval bleek bij de 

afsluitende vraag hoe hoog de kwestie voor veel mensen zit. Opvallend was ook dat een 

aantal bewoners al voor de zomer een van de woningen betrokken hadden en niets te horen 

hadden gekregen over de sloopplannen. Ze voelen zich bekocht en hebben onnodig kosten 

gemaakt voor verhuizing en woningverbetering. Hieronder verder nog een bloemlezing uit 

de reacties: 

 

• 'Ik voel me belazerd, ik heb jarenlang huurverhogingen betaald, en het onderhoud 

bleef uit'. 

• 'Ik heb van Mitros nooit meer iets gehoord na onderhoudsklachten gemeld te 

hebben' 

• 'Mijn kind slaapt bij mijn ouders, de tocht en het vocht maken hem ziek' 

• 'Ik stook voor de eenden buiten! Meer dan 200 euro stookkosten en nog heb ik het 

koud' 

• 'Ze pakken altijd de mensen aan de onderkant van de samenleving. Ik voel me 

machteloos!' 

• 'Ik wil hier blijven wonen, dat doe ik immers al 30 jaar. ik verlies straks het contact 

met al mijn kennissen en vrienden'.  

• 'Ik krijg misschien wel urgentie, maar wie weet wat voor woning ik dan moet 

accepteren? En ik raak al mijn punten voor Woningnet kwijt'.  

• 'Schandalige behandeling door Mitros, ook aan de telefoon'.  

• 'Ik woon hier 35 jaar en heb misschien twee keer een schilder gezien'. 

• 'Toen ik klaagde over de slechte ventilatie en schimmel in de badkamer, werd me 

geadviseerd de wasmachine in de slaapkamer te zetten. Mitros ging verder niets 

doen'. 
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Kansen voor verbetering: Kansen voor verbetering: Kansen voor verbetering: Kansen voor verbetering:     de VIJF  van de VIJF  van de VIJF  van de VIJF  van     SPSPSPSP    voor de Sluvoor de Sluvoor de Sluvoor de Sluyyyyterslaanterslaanterslaanterslaan    
 

Na het houden van de buurtenquête zijn een aantal zaken duidelijk geworden wat de SP 

betreft. Hieronder worden een aantal verbeterkansen genoemd die voor SP uitgangspunten  

zijn in de strijd voor betere woonomstandigheden, samen met de bewoners van de 

Sluyterslaan: 

 

1. Mitros heeft een deel van haar verantwoordelijkheid laten liggen in de richting van 

de bewoners. Wel huren verhogen, maar geen onderhoud plegen kan niet de 

bedoeling zijn. Het onderhoud wordt snel ingehaald, en/of de huren worden 

verlaagd. 

2. Het achterstallig onderhoud moet snel worden opgepakt, om de belangrijkste 

klachten op te lossen. Mitros moet hiervoor actief contact met de bewoners zoeken. 

Uiteraard kunnen bewoners zelf ook zaken melden. Die worden dan vanaf nu ook 

écht opgelost. 

3. Vanwege het enorm slechte energielabel (F/G), zal Mitros met een voorstel moeten 

komen voor een tegemoetkoming in de stookkosten. Dat is redelijk en eerlijk 

aangezien bewoners nu letterlijk en figuurlijk in de kou zitten. 

4. Mitros maakt de kosten voor renovatie van de woningen bekend. Deze 

renovatieoptie wordt opnieuw afgewogen, samen met de bewoners. Indien 

renovatie technisch onmogelijk is geworden, worden de oorzaken daarvan uitgebreid 

met de bewoners gedeeld. 

5. Het aantal sociale huurwoningen dat herbouwd wordt, moet flink omhoog. De 

huurwoningen worden gebouwd naar behoefte van de huidige bewoners. De huren 

zijn acceptabel en vallen binnen de categorie sociale huur. Mitros bepaalt samen met 

de bewoners aan welke eisen de nieuwbouw moet voldoen. 

 

 

 


