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Woningen Stadgenoot
Stadgenoot bouwt ca 500 woningen op Oostenburg
—Ca 400 sociaal
—Ca 100 middensegment

Doelgroepen:
—70% jonge stedelingen (tot 23 jaar / 23 tot 28 jaar)
—30% ouderen



Woningen Stadgenoot
—Kwalitatief hoogwaardige woningen
—Efficiënte plattegronden
—Lichte woningen met uitzicht
—Kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte
—Collectieve voorzieningen (dakterras,

wasgelegenheid, fietsenberging)
—Levendige plinten



Jongeren op 2, 6 en 10

210 6



Ouderen op 6, 11 en 12

1112 6



Kavel 2: jongeren



Kavel 2



Kavel 2



Kavel 2

— 97 jongerenwoningen
— 4 “rowo” op begane grond
— oppervlak 30 – 59 m2 GO
— brede galerijen

— Gemeenschappelijke ruimte
— fietsen
— wasmachines
— ontmoeting
— Dakterras

— Indicatie huur (2019)
— €607 en €650 (sociaal)



Kavel 2



Kavel 6: jongeren en
ouderen

Huurderspanels
—Twee panels:

—jongeren
—ouderen

—Uitgevoerd door Atrivé
—Woonwensen
—Input architectenatelier
—Aanvullingen PvE

Stadgenoot





Jongeren



Jongeren



Jongeren





Ouderen



Ouderen



Ouderen



Kavel 6:
architectenwedstrijd



Kavel 6: oud & jong

— Ca 160 jongerenwoningen
— Bruin en geel
— Ca. 28 - 35m2

— Indicatie huur (2019):
— < 23 jaar: €424
— 23-28 jaar: €607

— Ca 30 ouderenwoningen
— Lila
— 45 tot 50 m2

— Indicatie huur (2019): €607
en €660

— Poortgebouw naar binnentuin
(blauw)



Kavel 6: eerste schetsen



Kavel 6: jongeren
—Ca 160 jongerenwoningen in toren

en middengebouw
—Verschillende woningtypes (28 tot

ca 35 m2 )
—Collectieve buitenruimten
—Invulling van de binnentuin:

—welk deel is voor wie
—wel ontmoeting, geen overlast



Kavel 6: ouderenwoningen



Kavel 6: ouderenwoningen
—Ruime entrée/

lobby
—Met toegang tot

tuin

—Brede galerijen:
buitenruimte én
elkaar
tegenkomen.



Kavel 10: jongeren
—Ca 60 jongerenwoningen (tot 27 jaar)
—Woningen ca 30 m2

—Ontwerp moet nog worden gemaakt



Kavel 11B: ouderen
— Woongroep Noorderzon
— Eén gebouw met 30 woningen

— 25 sociale huur
— 5 middensegment huur

— Gemeenschappelijke
huiskamer + terras

— Indicatie huur (2019):
— € 607/ € 660/ € 720

(sociaal)
— € 850 à € 925 (midden)

— Kavel 11A: 12 middensegment
huurwoningen



Kavel 11B: eerste schetsen



Kavel 11B: eerste schetsen



Kavel 11B: eerste schetsen



Kavel 12: Leve Lief Huis
—“Zusje” van Ramses Shaffy Huis
—Samenwerking Kunstenaarshuizen – Zorggroep

Amsterdam Oost
—Doelgroep: oudere kunstenaars met intensieve

zorgbehoefte
—Vier verdiepingen met elk: 8 atelierwoningen en 1

gemeenschappelijke huiskamer
—Sociëteit, logeerkamer en tuin op begane grond
—Eerste schetsen, komt nog een architecten “wedstrijd”
—Huur: inkomensafhankelijk (Woon-zorg / Wet

Langdurige Zorg)



Kavel 12: eerste schetsen



Kavel 12: eerste schetsen



Kavel 12: eerste schetsen



Toewijzing
—Van Groot naar Beter
—Van Hoog naar Laag
—Passend wonen
—Jongeren



Van Groot naar Beter
—Klant laat een zelfstandige huurwoning in Amsterdam achter
—4 of meer woon- en slaapkamers
—Minimaal 70 m2 (in groep 1 "oppervlakte vertrekken")
—Verhuurd door ons of andere deelnemende corporatie
—Huishouden bestaat uit maximaal 3 personen



Van Hoog naar Laag
—65+
—Woont nu op 2 hoog of hoger
—Woning ligt in hetzelfde stadsdeel
—Laat een zelfstandige woning achter van een Amsterdamse

corporatie
—Nieuwe woning is van Amsterdamse corporatie
—Automatisch via WoningNet



Passend wonen
—Projectleider passend wonen
—Actief benaderen ouderen
—Signaleren door gebiedsteams
—Resultaat: extra verhuizingen gerealiseerd



Jongerenwoningen
—Streven naar 30% bijzondere doelgroep
—In samenwerking met zorgpartij
—Voorrang voor jongeren uit de buurt geen optie
—Regulier inschrijven via WoningNet




