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BESTE BEWONER,
Het flatgebouw waarin u woont, is toe aan een opknapbeurt. Elan Wonen heeft
dit voorstel gemaakt om onderhoud en isolerende verbeteringen uit te voeren
aan de 201 woningen aan de Bernadottelaan, Bertha von Suttnerstraat en de
Elsa Brändströmstraat. Het belangrijkste doel van dit onderhoud is om uw woning
zo aan te pakken dat u er de komende jaren prettig en veilig kunt blijven wonen.
Hemubo Bouw B.V. uit Almere heeft van Elan Wonen de opdracht gekregen om
deze werkzaamheden uit te voeren.
In deze brochure informeren we u over:
•
Welke werkzaamheden wij uitvoeren en hoe lang deze duren;
•
Kosten versus besparing;
•
Wat u de komende tijd kunt verwachten;
•
Wie uw contactpersoon is tijdens de uitvoering.
Het is belangrijk dat u dit onderhoudsvoorstel goed leest. Stemt u samen met uw
flatgenoten voor energiezuinige en veilige woningen? Laat u goed informeren over
de voorgestelde werkzaamheden en stel uw vragen. De isolerende verbeteringen
gaan door wanneer 70% of meer van de bewoners (per flat) ja zegt.
Op de laatste pagina van deze brochure vindt u onze contactgegevens. Neem
gerust contact op!
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WERKZAAMHEDEN
Onze werkzaamheden voeren wij uit aan de buitenkant van uw woning, in het
trappenhuis en in uw woning. We informeren u graag goed, zodat u weet wat er
gaat gebeuren, wanneer en waar.

Veiligheid

We verbeteren de veiligheid van uw woonblok.
Elan Wonen vindt het belangrijk dat u veilig woont. Onder andere wordt het
Politiekeurmerk Veilig Wonen op uw woning toegepast.
• Plaatsen van drie rookmelders;
• Nieuwe voordeur met een driepuntssluiting;
• Nieuw beslag met kerntrekbeveiliging op de achterdeuren van de woningen
op de begane grond en 1e verdieping;
• Uw huidige intercom wordt vervangen door een videofoon;
• Aanbrengen van brandwerende voorzieningen;
• Deurautomaten trappenhuizen;
• Nieuwe groepenkast.

Leefklimaat: ventilatie, vochtwering, tochtwering

We brengen energiebesparende voorzieningen aan, zoals isolatie en
combineren dit met mechanische ventilatie, die door middel van een sensor de
hoeveelheid vuile lucht afzuigt. Hierdoor voelt uw woning warmer en prettiger
aan en wordt de kans op schimmel- en vochtproblemen kleiner. Ook bespaart u
op uw energiekosten bij hetzelfde verbruik.
• Plaatsen van ventilatieroosters en CO2 gestuurde mechanische ventilatie;
• Rondom afkitten van de kozijnen aan voor en achtergevel;
• Aanbrengen thermostaatkranen op de radiatoren, waar niet aanwezig;
• Extra isolatie dak en nieuwe dakbedekking;
• Buitengevel isolatie systeem op de kopgevels;
• Isoleren van de plafonds van de bergingen en garageboxen.
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Esthetische verbeteringen

Door de toepassing van kleuren en vormen krijgt het flatgebouw een frisse
uitstraling.
• Nieuw hekwerk op het balkon en de galerij;
• Schilderwerkzaamheden;
• Vloer ophoogsysteem galerijen. Hierdoor wordt de galerij toegankelijker
voor rollator- en rolstoelgebruikers.

Overige onderhoudswerkzaamheden
•
•
•
•

Vervanging doucheput en toepassing
leidingkoker indien nodig;
Vervangen rioolleidingen;
Vervangen warm- en koud
waterleidingen;
Aansluiting elektrisch koken
(aanbrengen perilex stopcontact).

Optioneel

De landelijke overheid heeft een gasloos Nederland als doel in de komende
jaren. Wilt u nu al overstappen op gasloos koken? Elan Wonen biedt u de
mogelijkheid om dit te faciliteren door het gas af te sluiten en de gasmeter te
verwijderen. Elan Wonen betaalt de kosten hiervan. Bijkomend voordeel voor u
is dat uw maandelijkse vastrechtkosten vervallen. U bent zelf verantwoordelijk
voor het afmelden bij uw energieleverancier.
Een eventueel nieuw kooktoestel en pannen zijn voor uw eigen rekening.
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DE VOORBEREIDING
In april en mei 2018 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om de staat
van de woningen en het flatgebouw in kaart te brengen. De resultaten worden
meegenomen in de uitvoering van het onderhoud.

DE UITVOERING
Gezien de aard en de geplande duur van de werkzaamheden en de daarmee
gepaard gaande overlast kan het onderhoud in bewoonde staat worden
uitgevoerd. Tijdelijk verhuizen is niet noodzakelijk.
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Duur werkzaamheden

De werkzaamheden starten in november 2018 en eindigen in juli 2019.
We werken van blok 1 t/m 5:
Blok

Adressen

Werkduur per blok

1

Bernadottelaan 176 t/m 236 (even)

8 weken

2

Bertha von Suttnerstraat 59 t/m 165 (oneven)

13 weken

3

Bertha von Suttnerstraat 183 t/m 243 (oneven)

8 weken

4

Elsa Brändströmstraat 80 t/m 186 (even)

9 weken

5

Elsa Brändströmstraat 2 t/m 62 (even)

9 weken

De werkzaamheden in uw woning duren acht werkdagen. Er wordt van
maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags
gewerkt. Na 16.00 uur is het dus weer rustig. In de weekenden en op nationale
feestdagen wordt er niet gewerkt.

Overlast beperken

Wij doen ons uiterste best om de hinder van de werkzaamheden voor u zo
veel mogelijk te beperken. Zo voeren wij bij meerdere woningen tegelijk
werkzaamheden uit en beperken we de overlast tot een minimum. Uw woning
maken wij aan het einde van de werkdag weer bezemschoon. Aan het einde
van alle werkzaamheden wordt uw woning schoongemaakt.

Voorzieningen

Wanneer de rioolleidingen worden vervangen en er geen gebruik gemaakt kan
worden van het toilet en de douche, dan zorgen wij voor een mobiel toilet en
een douchegelegenheid nabij of in de flat.
Om het geluid en de stof te ontvluchten bent u altijd welkom voor een kopje
koffie. We laten u nog weten waar dit mogelijk is.
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KOSTEN EN BESPARING
Afhankelijk van uw situatie betaalt u een huurverhoging voor het uitvoeren van
onder andere de isolerende maatregelen.
Voordat Elan Wonen het startsein kan geven om met de werkzaamheden te
beginnen, moet minimaal 70% van de bewoners per flat akkoord gaan met dit
voorstel en de huurverhoging.
Daarom vragen wij u de akkoordverklaring in te vullen.

Energie en geld besparen

Door de werkzaamheden wordt uw woning energiezuiniger. Doordat uw huis de
warmte beter vasthoudt, hoeft u minder te stoken.
Misschien kunt u nog meer energie in uw huis besparen? Welke apparaten in
huis zijn bijvoorbeeld grote energieverbruikers? Hoe doet u de was? En hoe
lang staat u onder de douche? Het zijn de kleine dingen die al een groot verschil
kunnen maken.
U vindt handige tips op www.milieucentraal.nl/energiebesparen of stel uw
persoonlijke bespaartips samen op www.bespaartest.nl.
Wanneer u geïnteresseerd bent geven wij u ‘bespaar energietips’, een folder
uitgegeven door de Woonbond.
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Wijziging in uw maandlasten

Na het onderhoud verbetert uw woning met meerdere labelstappen. Uw woning
scoort dan een energielabel A of A+. Afhankelijk van uw eigen situatie èn
stookgedrag bespaart u energiekosten.
Voor een gedeelte van de toegepaste isolerende maatregelen wil Elan Wonen
een huurverhoging van € 13,84 per woning per maand doorberekenen. Elan
Wonen neemt ook een deel van de kosten voor haar eigen rekening.

Reductie stookkosten gevelwoningen

Woont u in een woning aan de gevel? Dan is het mogelijk dat een reductie op
de stookkosten is toegepast. Elan Wonen heeft dit toegekend omdat er een
hoog energieverbruik is door de ligging van de woningen. Na de isolerende
verbeteringen is dit niet meer van toepassing en zal de reductie vervallen.

Huurtoeslag

Door de huurverhoging kan uw huurtoeslag wijzigen. Dit is afhankelijk van
uw inkomen en uw persoonlijke situatie. U kunt dit berekenen op www.
mijntoeslagen.nl.

Algemeen Sociaal Plan

Bij onderhoud maken we ook altijd afspraken met bewoners, bijvoorbeeld over
een tegemoetkoming. We noemen die afspraken in een Algemeen Sociaal Plan
(ASP). Wij verwijzen u naar hoofdstuk 4.
Op de Elan Wonen website kunt u het ASP bekijken, zie:
https://www.elanwonen.nl/voor-huurders/huurdersinformatie/algemeen-sociaalplan/

9

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN
Wij gaan graag met u in overleg over de komende werkzaamheden.

Modelwoning

Om u goed te informeren over het onderhoud, heeft Elan Wonen een modelwoning
ingericht. U vindt deze woning aan de Bertha von Suttnerstraat 213.
Hiermee krijgt u een beeld hoe uw woning er na het onderhoud uit komt te zien. In
de modelwoning geven wij u verdere informatie en een nadere toelichting op het
onderhoud.
Uiteraard beantwoorden wij ook al uw vragen.
Bij deze informatiebrochure ontvangt u een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst
in de modelwoning.
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Uw medewerking en akkoord

We zijn benieuwd of u enthousiast bent over dit onderhoudsvoorstel en
organiseren een draagvlakmeting. Als ten minste 70% van de bewoners (per
flat) ja zegt, renoveren we alle 201 woningen.
Als u geen vragen heeft, kunt u de akkoordverklaring invullen. U kunt de
akkoordverklaring afgeven tijdens de inloopbijeenkomst in de modelwoning of in
de brievenbus doen van Bertha von Suttnerstraat 213. Wilt u nog niet direct een
besluit nemen, dan zal de bewonerscoördinator een afspraak met u maken om
verdere toelichting te geven.
Over de uitslag en de vervolgstappen wordt u op de hoogte gebracht.
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CONTACTPERSOON
Hieronder leest u wie u kunt bereiken als u vragen heeft.
Marian van Zanten
Bewonerscoördinator Hemubo
Mobiel: 06 302 400 74
Email: bernadottelaan@hemubo.nl

Disclaimer

Hoewel wij bij het schrijven van deze informatiebrochure heel zorgvuldig zijn geweest, is het
mogelijk dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) juist is. U kunt aan
deze informatiebrochure geen rechten ontlenen.
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