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Zuiniger, veiliger, comfortabeler

Elan Wonen wil in 2019 de woningen aan de Palamedesstraat, Van

Baerlestraat en Gijsbrecht van Aemstelstraat verduurzamen. Dit is nodig om

uw woning energiezuiniger, veiliger en comfortabeler te maken.

 

Wat levert dit project voor u op?
In deze brochure leest u meer over deze verduurzaming en wat het voor u

betekent. Zodat u na de werkzaamheden:

... woont met een veilig gevoel;

... een energiezuinige woning heeft waardoor uw energielasten dalen;

... een woning heeft met een prettig en comfortabel binnenklimaat;

... en een bijdrage levert aan een beter klimaat.

 

Projectcommissie
Wij hebben veelvuldig contact gehad met de projectcommissie van uw wijk.

De projectcommissie bestaat uit een aantal bewoners die de belangen

behartigen van alle huurders in de wijk. Zij hebben ons niet alleen

geadviseerd over de werkzaamheden maar ook over de aanpak. Wij zijn dan

ook blij met het plan en hopen dat u dat ook bent.

 

Huurverhoging
Elan Wonen maakt met dit project uw woning comfortabeler, veiliger en

energiezuiniger. Voor deze kwaliteitsverbetering vraagt Elan Wonen een

bijdrage in de vorm van huurverhoging. Voor de verduurzamingsmaatregelen

zoals de spouwmuur- en dakisolatie en de mechanische ventilatie vragen wij

een huurverhoging van €20,- per maand. Met deze maatregelen kunt u

gemiddeld €35,- per maand besparen op uw gasrekening.

Daarnaast kunt u ook kiezen voor zonnepanelen op uw dak. Voor het

leveren, plaatsen en onderhoud vraagt Elan Wonen een bijdrage in de

servicekosten van €15,- per maand. Dit levert een gemiddelde besparing op

van €25,- per maand op uw elektrarekening. U kunt de zonnepanelen alleen

kiezen in combinatie met de verduurzamingsmaatregelen. U kunt ook alleen

kiezen voor de verduurzamingsmaatregelen zonder de zonnepanelen.

 

Stem voor 17 juli
Door de verduurzaming dalen uw energielasten en wordt uw woning een

stuk comfortabeler en veiliger. Om de werkzaamheden uit te mogen voeren

moet minimaal 70% van de huidige bewoners instemmen met de plannen.

Daarom hebben wij een stemformulier bijgevoegd. Hierop kunt u aangeven

of u akkoord gaat. U kunt het formulier terugsturen in de bijgevoegde

antwoordenvelop of in de bus doen op de Van Baerlestraat 27.

 

Spreekuur bewoners
Vanaf 24 juni wordt drie weken lang elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur

een spreekuur gehouden in de modelwoning aan de Van Baerlestraat 27. U

bent daar van harte welkom om vragen te stellen en de uitgevoerde

maatregelen aan de woning te bekijken.

 

Bel ons gerust als u vragen heeft
U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur

bereiken op 0252-343649. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar

info@mijnbewonersbegeleider.nl. Wij hopen dat u, na het lezen van deze

brochure en ons bezoek aan uw woning, net zo enthousiast bent als wij.
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Wat willen wij doen?

De verduurzamingsmaatregelen bestaan uit de onderstaande onderdelen.

 

Isoleren
�Vervangen beglazing voor HR++glas

�Vervangen rubbers van ramen en deuren in de gevel

�Isoleren van de kruipruimte

�Isoleren van het dak aan de binnenzijde

�Isoleren van de gevels door middel van spouwisolatie

�Isoleren gevels van de aanbouw

 

Om een fijnere en energiezuinige woning te krijgen gaan wij uw woning

geheel isoleren. Zo wordt bijvoorbeeld al het glas in de gevelkozijnen

vervangen en ook de buitenmuren worden geisoleerd. Zo houdt u de

warmte in uw woning en bespaart u energie.

 

Ventileren
�Aanbrengen mechanische ventilatie in badkamer, bijkeuken en toilet

�Vervangen ventilatieroosters in de buitenkozijnen

�CO2-sensor in de woonkamer

�Inkorten binnendeuren t.b.v de mechanische ventilatie (indien nodig)
 

In uw woning wordt ook een CO2- gestuurde ventilatie aangebracht. Dit

houdt in dat er een ventilatiesysteem in uw woning komt welke reageert op

CO2. Een sensor in uw woonkamer registreert dit. Is het CO2 gehalte te hoog

dan gaat de ventilatie vanzelf harder afzuigen. De oude lucht wordt dan

afgevoerd en de schone lucht komt via de nieuwe roosters in de kozijnen uw

woning binnen. Zo is uw woning altijd voorzien van schone, verse lucht.

En wij pakken meteen het onderhoud mee
�Vervangen hang- en sluitwerk van de kozijnen in de buitengevel

�Reinigen kunststof kozijnen, dakkapellen en dakgoten

�Vervangen en schilderen houten bergingsdeur (indien nodig)

�Vervangen en schilderen voordeur en kozijn

�Vervangen CV ketels (indien 15 jaar of ouder)

�Vervangen dakdoorvoeren

�Keuren gas en elektra

�Vervangen rookmelders

�Vervangen voegwerk van de gevels , schoorstenen en raamdorpels

�Waterwerend maken van de gevels en schoorstenen

�Vervangen lood schoorstenen

�Vervangen regenpijpen (indien nodig)
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Wat wordt mijn nieuwe huur?

Eenmalige huuraanpassing netto huurprijs
Aan huurders wordt voor de verduurzamingsmaatregelen een eenmalige

huurverhoging doorberekend van €20,- per maand. Hier tegenover staat een

lagere energienota én meer wooncomfort.

Verhoging huurprijs (streefhuur)
Door de verduurzaming van uw woning neemt het aantal

woningwaarderingspunten toe. Het gevolg is dat ook de huurprijs toeneemt

die maximaal voor uw woning gevraagd kan worden. Alle woningen in uw

complex worden sociaal verhuurd. Dit betekent dat uw netto huurprijs

maximaal kan stijgen tot de zogenoemde liberalisatiegrens (prijspeil 2019:

€ 720,42). Ook al ligt de maximaal te vragen huur, hoger dan deze grens. Elan

Wonen verstrekt dus feitelijk een huurkorting.

 

Jaarlijkse huuraanpassing van de netto huurprijs
Het beleid van Elan Wonen is erop gericht om op lange termijn een meer

gelijkmatige prijs-kwaliteitverhouding te bereiken tussen huurders onderling.

En tussen zittende en nieuwe huurders. Dit betekent dat huurders met een

relatief lage netto huurprijs een hogere jaarlijkse huuraanpassing krijgen dan

huurders met een hogere netto huurprijs. Elan Wonen heeft de intentie om

dit beleid de komende jaren door te zetten.

Door de verduurzamingsingrepen kunnen huurders te maken krijgen met

een iets langere periode van hogere jaarlijkse huuraanpassingen. Dit omdat

de netto huurprijs verder af komt te liggen van de maximaal te vragen

huurprijs.

Inkomensafhankelijke huuraanpassingen
De wetgever biedt corporaties de mogelijkheid om de huurkorting af te

bouwen voor huurders met een hoger inkomen (2019: € 42.436 op

jaarbasis). Dit betekent dat de netto huurprijs voor deze huurders boven de

liberalisatiegrens kan stijgen tot aan de maximaal te vragen huurprijs. Elan

Wonen kiest ervoor om gebruik te maken van de wettelijke ruimte en heeft

de intentie om dat de komende jaren door te zetten.

 

Soms krijgen deze huurders te maken met een inkomensdaling. In dat geval

kunnen zij bij Elan Wonen een verzoek tot huurverlaging doen. Dit kan

wanneer het jaarinkomen is gedaald tot onder de maximale inkomensgrens

waarmee woningzoekenden aanspraak kunnen maken op een sociale

huurwoning (2019: € 42.436).

Na toetsing van het inkomen verlaagt Elan Wonen de netto huurprijs tot

(onder) de liberalisatiegrens. Ligt de netto huurprijs nog onder de

liberalisatiegrens dan geldt de wettelijke regeling. Binnen de huidige

wetgeving betekent dat een verlaging van de netto huurprijs tot het niveau

dat zou gelden wanneer er de afgelopen twee jaar geen

inkomensafhankelijke huuraanpassingen waren doorgevoerd.

 

Bijdrage zonnepanelen
Voor de plaatsing van zonnepanelen wordt een bijdrage in de servicekosten

doorberekend van €15,- per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks met inflatie

geïndexeerd.
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Wij begrijpen dat wij tijdens de werkzaamheden overlast veroorzaken. Dit kunnen wij helaas niet veranderen. Wel kunnen wij u een aantal

voorzieningen bieden om de overlast te verzachten.

Zo min mogelijk overlast

Bewonersbegeleider
Tijdens de werkzaamheden zijn er veel vaklieden

op de bouwplaats aanwezig. Daarom is het fijn

om één aanspreekpunt te hebben.

Schoonmaak
De werkzaamheden worden in bewoonde staat

uitgevoerd. Daarom laten wij elke dag uw woning

bezemschoon achter.

Nieuwsbrief
Om u te informeren over de laatste stand van

zaken versturen wij een nieuwsbrief. Zo bent u

altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Hulp van ons
Wij begrijpen dat er bewoners zijn die niet meer

alles zelf kunnen. Daarom is er iemand die u kan

helpen met het leeghalen van de zolder of het

verplaatsen van uw bank.

Rustwoning
De werkzaamheden worden in bewoonde staat

uitgevoerd. Mocht u de werkzaamheden tijdelijk

willen ontvluchten dan kan dit in onze ingerichte

rustwoning.

Afdekken
Om de woning schoon te houden dekken wij de

eerste dag de looppaden en de werkgebieden in

uw woning af. Dit doen wij met stucloper. Zo

blijft uw vloer altijd netjes.

Verhuisdozen
Wij vragen de bewoners om bepaalde plekken in

uw huis vrij te maken. Om deze spullen tijdelijk

op te slaan kunt u bij ons verhuisdozen in

bruikleen krijgen.

Opruimdag
Uw zolder moet leeg zijn voor het aanbrengen

van de isolatie. Daarom regelen wij een

vuilcontainer in de straat. Daarin kunt u alle

spulletjes kwijt die u niet meer nodig heeft.

6



Planning

Welke woningen doen er mee?
Het complex bestaat uit de onderstaande woningen:

Palamedesstraat 1-9, 13-19, 25-29, 33-35, 39-45, 49

Van Baerlestraat 1-3, 7, 11-13, 17-19, 23, 27-29, 33-35, 39-45, 49, 4-24,

30-32, 36-52

Gijsbrecht van Aemstelstraat 174-182, 199, 205, 209-221, 229-237

 

Planning werkzaamheden buiten 
De werkzaamheden starten naar verwachting eind augustus op de Van

Baerlestraat. Deze zijn eind oktober gereed. De werkzaamheden op de

Palamedesstraat starten naar verwachting eind oktober en zijn eind

november gereed. Eind november beginnen wij naar verwachting op de

Gijsbrecht van Aemstelstraat en zijn klaar voor de kerst.

 

Planning werkzaamheden binnen
Wij zijn natuurlijk niet alleen aan de buitenzijde van uw woning bezig maar

ook aan de binnenzijde. Omdat wij de werkzaamheden in bewoonde staat

uitvoeren houden wij deze zo kort mogelijk. Met de werkzaamheden in uw

woning zijn wij 6 aaneengesloten dagen bezig.

 

Uiterste inleverdatum akkoordverklaringen
Wij vragen u voor 17 juli het stemformulier bij ons in te leveren. Dit kan door

de antwoordenvelop te gebruiken en deze op te sturen naar Elan Wonen.

Ook kunt u het stemformulier afgeven aan de bewonersconsulent of in de

brievenbus doen van de woning op de Van Baerlestraat 27.
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huisbezoek

Bewonersbegeleiding

Tijdens het gehele project, dus ook tijdens de voorbereiding, is er een

bewonersbegeleider aanwezig. Hij zorgt ervoor dat u volledig bent

geïnformeerd over de werkzaamheden. Hij komt zo snel mogelijk langs om

alvast kennis met u te maken en al uw vragen te beantwoorden tijdens het

huisbezoek. Tijdens dit bezoek nemen wij ook inhoudelijk de

werkzaamheden met u door.

 

Ongeveer vier weken voordat wij met de werkzaamheden in uw woning

starten krijgt u van ons een data-overzicht. Hierop staat precies wanneer wij

nog langskomen en wanneer wij starten met de werkzaamheden. Zo

voorkomen wij dat u onnodig vrij neemt of thuis blijft.

 

Een dag voor de start van de werkzaamheden controleren wij of u er geheel

klaar voor bent.

 

Nadat de werkzaamheden in uw woning klaar zijn komen wij langs voor de

oplevering. Tijdens de oplevering controleren wij of we ons werk goed

hebben gedaan. Ook geven wij dan uitleg over bijvoorbeeld het nieuwe

ventilatiesysteem.

 

Naast alle afspraken die wij met u hebben is het natuurlijk ook altijd mogelijk

om vragen te stellen aan de bewonersbegeleider. Zo is er een spreekuur en

zijn wij telefonisch en per mail bereikbaar. En misschien nog wel het

belangrijkste, wij zijn tijdens de werkzaamheden gewoon op het project

aanwezig.
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Hoe kunt u ons bereiken?

Is er misschien iets nog niet helemaal duidelijk of zijn er nog dingen waar u

vragen over heeft? Neem dan contact op met Maikel van Kruistum. Hij is het

aanspreekpunt voor de bewoners voor het project Palamedesstraat.

 

Tot slot

Om uw woning van een energielabel E, F of G naar een label A te krijgen

hebben wij uw toestemming nodig. Daarom sturen wij u dit voorstel. In dit

voorstel kunt u lezen welke werkzaamheden wij uit willen voeren maar ook

hoe wij dit gaan doen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om het ingevulde

stemformulier weer naar ons op te sturen?

 

We kijken alvast uit naar een prettige samenwerking.

Maikel van Kruistum
bewonersconsulent Etro
Vastgoedzorg

0252 - 34 36 49

info@mijnbewonersbegeleider.nl

Maikel is het eerste

aanspreekpunt voor de bewoners.

Bij hem kunt u terecht met al uw

vragen.
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Uw notities
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