
uw woning straks 
comfortabel en 
volledig elektrisch!

Energie-
besparende 
woningverbetering 
22 woningen Grou 

Door als partners samen te werken bereiken we voor huurders meer op het gebied van de 
woonkwaliteit van betaalbare huurwoningen, leefbare buurten en soepele dienstverlening.
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Beste bewoner(s),

Met dit boekje ontvangt u meer informatie 
over de onderhoudswerkzaamheden en 
energiebesparende maatregelen die wij gaan 
uitvoeren aan uw woning.

Wat gaan we bij u doen?
Uw woning wordt beter geïsoleerd en krijgt 
zonnepanelen waarmee elektriciteit voor 
verwarming en warm water wordt opgewekt. 
Samen met de nieuwe installaties voor 
verwarmen en ventileren wordt uw woning 
energiezuiniger en heeft u géén kosten 
meer voor gas. Ons doel is dat uw woning 
comfortabeler wordt en minder tocht. Tot 
slot kijken we ook naar verbeteringen van uw 
keuken, douche en toilet.

Verbeteren is samenwerken
Elkien en Van Wijnen gaan voor een mooi 
eindresultaat van uw woningverbetering. 
Hiervoor is een goede samenwerking belangrijk. 
U mag van ons verwachten dat wij u goed 
informeren over wat u te wachten staat; van 
voorbereiding tot oplevering. Voor sommige 
werkzaamheden hebben wij uw medewerking 
nodig. In andere gevallen vragen wij uw begrip 
bij mogelijke overlast. Door regelmatig met 
elkaar te communiceren maken we er samen 
een succes van!

Met vriendelijke groet,

Elkien en Van Wijnen Gorredijk B.V.

Algemene informatie

Wonen zonder gas
Uw woning zal na de werkzaamheden volledig op 
elektriciteit werken. Wij noemen dit ‘All-Electric’. 
U heeft dus géén gas meer in uw woning. Maar 
waarom doen we dit? Aardgas is een fossiele 
brandstof, waarvan de voorraad niet oneindig is. 
Ook komt er CO2 vrij als aardgas verbrandt en 
dat zorgt voor een klimaatverandering. Kortom, 
we zullen beter met het milieu moeten omgaan. 
Elkien heeft als doelstelling haar woningbezit in 
2030 gemiddeld naar energieneutraal te hebben 
aangepast. 

Uw woning wordt voorzien van een warmtepomp. 
De warmtepomp verwarmt uw huis als een 
soort “omgekeerde koelkast”. Doordat uw 
woning volledig op elektriciteit werkt, gaat uw 
elektriciteitsgebruik omhoog. Wij vinden dat 
deze verandering niet ten koste mag gaan van 
u als huurder, vandaar dat wij uw woning naast 
‘All-Electric’ ook ‘Energieneutraal’ maken.

Energieneutraal
Uw woning wordt ‘Energieneutraal’ gemaakt. 
Dit houdt in dat de energie die uw woning 
over een jaar gebruikt, zoals voor verwarming, 
warmwater en ventilatie, wordt opgewekt met 
zonnepanelen. Als bewoner heeft u dus alleen 
nog de kosten voor het elektriciteitsgebruik van 
huishoudelijk apparaten en de kosten van het 
vastrecht.
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Aannemer
De onderhoudswerkzaamheden worden 
uitgevoerd door Van Wijnen Gorredijk B.V. 
Van Wijnen zal het toezicht hebben tijdens 
de werkzaamheden en is voor u ook het 
aanspreekpunt.

Contactpersonen
Anouk Reitsma, woonconsulent, is uw eerste 
aanspreekpunt. Zij begeleid u van de eerste 
informatie door de uitvoering tot de oplevering. 
Wouter Prins is de uitvoerder tijdens dit project 
en is tijdens de uitvoering verantwoordelijk 
voor de coördinatie en de planning.  Anouk en 
Wouter zijn als volgt bereikbaar: (bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur)

Anouk is bereikbaar via a.reitsma@vanWijnen.nl 
en op telefoonnummer 06-83 89 17 90.

Wouter is bereikbaar via w.prins@vanwijnen.nl 
en op telefoonnummer 06-11 09 32 83.

Als u vragen heeft voor Elkien kunt u 
contact opnemen met Natalie Lakemond, 
projectleider sociaal. U kunt Natalie bereiken op 
telefoonnummer 0513-635803, op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur of per e-mail via 
natalie.lakemond@elkien.nl.

Stellen van vragen
Wij vinden het belangrijk dat u de gelegenheid 
krijgt om al uw vragen te stellen. Wij verzoeken 
u daarbij vriendelijk uw vragen zoveel mogelijk 
per e-mail aan ons door te geven. Ook 
voor u is het handig: u kunt op deze wijze 
uw vragen stellen wanneer het u uitkomt. 
U kunt gebruikmaken van bovenstaande 
emailadressen. Wij streven ernaar uw vragen 
binnen 2 werkdagen te beantwoord.

Dringende zaken of calamiteiten
Als er na kantoortijd calamiteiten of dringende 
zaken, die niet kunnen wachten tot de volgende 
dag, dan kunt u de 24-uurs servicedienst van 
Van Wijnen bellen. Het telefoonnummer is 
0513-46 38 00.

Planning

Informatiebijeenkomst
Op 11 maart is de informatiebijeenkomst 
geweest. Hier heeft u meer uitleg 
ontvangen over de werkzaamheden 
en heeft u vragen kunnen stellen. In dit 
boekje kunt u teruglezen wat er tijdens de 
bijeenkomst is verteld.

Tweede huisbezoek
In de periode van maandag 18 maart t/m 
vrijdag 29 maart komen wij bij u langs 
om nog een aantal dingen met u door 
te nemen. De toekomstige energielasten 
worden besproken en we vragen u de 
akkoordverklaring te ondertekenen. Deze 
heeft u al van ons ontvangen.

Derde huisbezoek
Twee weken voor de start van de 
werkzaamheden komt de uitvoerder bij 
de bewoners thuis voor de uitleg over de 
werkzaamheden en de planning.

Start werkzaamheden
De exacte startdatum is op dit moment nog 
niet bekend. waarschijnlijk beginnen wij in 
september 2019. In de komende periode 
zullen wij de startdatum vaststellen en 
aan u doorgeven.
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Overlast

Overlast en alertheid
Tijdens onze werkzaamheden zijn wij aanwezig 
in uw privésfeer en produceren wij zowel stof 
als geluid, welke u waarschijnlijk liever uit de 
weg gaat. Wij proberen deze overlast met 
verschillende fysieke en organisatorische 
maatregelen tot een minimum te beperken 
en vragen daarnaast uw begrip voor de 
resterende ervaren overlast. 

Wij verzoeken u alert te zijn op bouwverkeer 
in uw woonwijk. Werkbussen en vachtverkeer 
vervoeren werknemers en materialen 
en zijn met name op de dagen dat de 
dakwerkzaamheden worden uitgevoerd 
veelvuldig aanwezig. Daarnaast zijn op de 
dagen dat er dakwerkzaamheden worden 
uitgevoerd delen van de doorgaande wegen 
afgesloten. Wij informeren u hier tijdig over, 
zodat u uw auto op deze dagen buiten het 
werkgebied kunt parkeren. Aan het eind van 
elke werkdag ruimen we de rommel in en om 
het huis zoveel mogelijk op. 

Voorbereiding door Van Wijnen
Van Wijnen treft de nodige maatregelen 
om het mogelijke ongemak voor u te 
verminderen. Uiteraard gaan we voorzichtig 
om met uw spullen. Indien nodig stellen 
we plastic ter beschikking zodat u zelf uw 
spullen kunt afdekken, zoals  bijvoorbeeld de 
vloerbedekking.

De voordeuringang gebruiken we voor 
het betreden van de woning en de aan- en 
afvoer van de materialen. Elke avond wordt 
de rommel opgeruimd. Voorafgaand aan 
de werkzaamheden in uw woning, geeft de 
uitvoerder en/of woonconsulent u verdere 
informatie over eventuele noodzakelijke of 
gewenste voorzorgsmaatregelen.

Van Wijnen plaatst gedurende de uitvoering 
een containerkeet bij u in de buurt. Deze 
container is bestemd voor opslag van 
materialen. Ook plaatsen wij afvalcontainers, 
die uiteraard niet bestemd zijn voor huisvuil en 
overtollig huisraad.

Schade
Wij gaan er vanuit dat door de goede 
voorzorgsmaatregelen de uitvoering 
voorspoedig verloopt. Mocht er desondanks 
toch iets beschadigen, dan verzoeken wij u dit 
zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) te melden 
bij de uitvoerder. Op deze wijze kan dit op een 
adequate manier opgelost worden.

Voorbereiding door bewoner
Hoewel Van Wijnen al het mogelijke doet  
om eventuele schade en ongemak te 
voorkomen, vragen wij bij de uitvoering ook uw 
medewerking.

Voordat de werkzaamheden in uw woning 
kunnen starten, zult u de ruimtes waar de 
werkzaamheden plaatsvinden zodanig moeten 
ontruimen, dat de werknemers meteen 
kunnen beginnen met de werkzaamheden. 
Denkt u hierbij aan het verwijderen van eigen 
accessoires in badkamer, keuken en toilet. Als u 
uw eigen accessoires niet verwijderd heeft voor 
de start van de werkzaamheden, dan worden 
deze op uw kosten verwijderd en afgevoerd. Wij 
verzoeken u om in de gang en op de overloop 
geen goederen op te slaan. Het is praktisch 
voor de werknemers als de gang en overloop 
vrij beloopbaar blijven. Ook adviseren wij u 
om breekbare en kostbare spullen tijdens de 
werkzaamheden te verwijderen, zodat schade 
voorkomen wordt. Dit geldt ook voor plaatsen 
waar niet direct gewerkt wordt.

Als er werkzaamheden aan de gevels worden 
verricht (vervangen van de beglazing en 
schilderwerk), verwijdert u dan alle spullen 
van de gevels. Op deze wijze kunnen wij direct 
beginnen met onze werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden in uw woning 
kan het zijn dat de stroom tijdelijk wordt 
uitgeschakeld. Schakel daarom voor de start 
van de werkzaamheden computers uit, zodat 
bestanden niet verloren gaan. U bent als 
bewoner zelf verantwoordelijk voor deze actie, 
klachten over gecrashte computers worden 
niet in behandeling genomen. 

Op de volgende pagina zijn enkele afbeeldingen 
geplaatst waarop u kunt zien welke ruimte Van 
Wijnen nodig heeft voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. 
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Werkzaamheden

Algemeen
Onderstaand treft u een opsomming aan van 
de meest voorkomende werkzaamheden. De 
werkzaamheden kunnen per woning verschillen. 

Dakisolatie
Vanaf de buitenzijde wordt uw dak voorzien 
van isolatie en nieuwe dakpannen. Verder 
worden er nieuwe goten, dakramen en 
hemelwaterafvoeren aangebracht. Om deze 
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren 
zullen er steigers rondom uw woning worden 
geplaatst. Voor de werkzaamheden zal een 
strook van circa twee meter vanaf uw gevel 
gebruikt worden. 

Als in deze strook dure planten of andere 
tuindecoratie, dient u deze zelf te verwijderen, 
zodat hier geen beschadigingen aan ontstaan. 
Tijdens deze werkzaamheden worden de 
bestaande schoorstenen verwijderd.

Glasvervanging
Uw woning wordt grotendeels voorzien van 
nieuwe beglazing. Deze wordt vanaf buiten 
geplaatst. Wij verzoeken u zelf uw gordijnen en 
zonwering te demonteren voor de start van de 
glasvervanging. Om het nieuwe glas goed te 
kunnen plaatsen willen wij u vragen een strook 
van 80 cm, van de gevels, vrij te houden.

Gevelrenovatie
De gevels worden gerenoveerd. Dit houdt in dat 
op sommige vlakken de oude voegen worden 
verwijderd en opnieuw worden aangebracht. 
Verder worden de kozijnen voorzien van nieuw 
schilderwerk, waardoor er een fris geheel 
ontstaat. 

Muurisolatie
De bestaande spouwmuren worden voorzien 
van na-isolatie. De werkzaamheden worden 
vanaf de buitenzijde van uw woning uitgevoerd.  

Begane grond

Verdieping

Werkruimte

Looppaden

Benodigde werkruimte buiten c.a. twee meter
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Asbestsanering
In de woningen is op sommige plaatsen 
asbest aangetroffen. Het asbest wordt 
op een zorgvuldige manier verwijderd 
door specialisten. U kunt op de dag van 
asbestsanering niet in de woning aanwezig 
zijn. De uitvoerder neemt contact met u op 
voor een passende oplossing.

Zonnepanelen
Uw dak wordt voorzien vanvoorzien van 
ca. 18 zonnepanelen. De panelen worden 
middels een omvormer aangesloten op uw 
meterkast. De omvormer wordt op uw zolder 
aangebracht. Tijdens de oplevering ontvangt 
u nadere informatie over uw zonnepanelen 
en het aanmelden van de panelen bij u 
energiemaatschappij. 

Verwarming en warmtapwater
Uw cv-ketel of gaskachel en boiler worden 
vervangen door een warmtepomp. Deze 
warmtepomp verwarmt het water in uw 
radiatoren. Verder is de warmtepomp voorzien 
van een ingebouwde boiler van 200 liter. 
Deze boiler verzorgt het warme tapwater in 
uw woning.  De warmtepomp bestaat uit een 
binnenunit en buitenunit. De binnenunit wordt 
geplaatst op de huidige positie van uw cv-
ketel. De buitenunit wordt op uw achtergevel  
bevestigd.

Ventilatiesysteem
Uw woning wordt voorzien van een CO

2
 gestuurd 

ventilatie-box. De ventilatiebox meet constant 
de luchtkwaliteit in uw woning. Afhankelijk van 
hoeveel mensen zal het CO2 niveau stijgen 
en de ventilatiebox automatisch meer gaan 
afzuigen. Bij afwezigheid zal de ventilatie 
blijven werken, tot het gewenste niveau bereikt 
is en dan stoppen met ventileren. Door het 
gepast ventileren wordt er geen overbodige 
warme lucht afgevoerd, dit is zuiniger voor 
het verwarmen van uw woning. De sensor 
van de ventilatiebox wordt in de woonkamer 
geplaatst. De huidige ventilatiebuizen wordt 
waar mogelijk hergebruikt, wel wordt deze 
eerst goed schoon gemaakt. Naast het 
ventilatiesysteem vervangen wij ook uw 
huidige ventilatieroosters voor zelfregulerende 
ventilatieroosters. De roosters zijn aan de 
buitenzijde voorzien van een zelfregelende 
klep. Deze klep wordt bij toenemende 
wind dichtgedrukt, waardoor de gewenste 
hoeveelheid ventilatie gelijk blijft en u minder 
tocht ervaart door de ventilatieroosters. 

Keuken
De bestaande keuken in uw woning is 
beoordeeld tijdens de bouwkundige opname. 
Indien u in aanmerking komt voor een 
keukenvernieuwing, heeft u hier separaat 
bericht van gehad. De werkzaamheden nemen 
circa 3 werkdagen in beslag.

Toiletruimte
Het bestaande toilet in uw woning is beoordeeld 
tijdens de bouwkundige opname. Indien u in 
aanmerking komt voor een toiletvernieuwing 
heeft u hier separaat bericht van gehad. De 
wanden van het toilet worden dan tot 1.2 meter 
boven de vloer betegeld. Daarboven worden 
de wanden gesausd, de vloer wordt betegeld 
en het sanitair wordt vervangen. Tijdens 
de werkzaamheden wordt u een tijdelijke 
voorziening aangeboden. De werkzaamheden 
nemen circa 4 á 5 werkdagen in beslag.

Badkamer
De bestaande badkamer in uw woning is 
beoordeeld tijdens de bouwkundige opname. 
Indien u in aanmerking komt voor een 
badkamervernieuwing heeft u hier separaat 
bericht van gehad. De wanden van de badkamer 
worden tot het plafond betegeld, de vloer 
wordt betegeld en het sanitair wordt vervangen. 
Tijdens de werkzaamheden wordt u een tijdelijke 
voorziening aangeboden. De werkzaamheden 
nemen circa 7 werkdagen in beslag.

Unit aan de buitenmuur

Plaatsing van de warmtepomp in de berging
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Veiligheid

Wij verzoeken u alert te zijn op bouwverkeer 
in uw woonwijk. Werkbussen en vachtverkeer 
vervoeren werknemers en materialen 
en zijn met name op de dagen dat de 
dakwerkzaamheden worden uitgevoerd 
veelvuldig aanwezig. Daarnaast willen wij u 
wijzen op mogelijke gevaren in uw woning 
middels onderstaande illustraties. 

Oplevering
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, 
worden deze aansluitend door ons samen 
met Elkien opgeleverd. Indien u punten heeft 
waarover u minder te spreken bent, dan kunt 
u deze uiteraard tijdens de oplevering aan de 
orde stellen.

Is er sprake van opleveringspunten, dan 
streven wij ernaar deze binnen één week na 
oplevering te verhelpen. Tijdens de oplevering 
wordt meteen een afspraak gemaakt over 
het betreffende tijdstip, waarop deze 
opleveringspunten afgewerkt worden.

Openingen in de vloer

Openliggend elektra

Scherpe voorwerpen

Afdekmateriaal op de trap

Toiletpot niet vast

Lawaai
(oordopjes beschikbaar)

Materiaalopslag buiten

Bouwmateriaal op looppaden

Bouwmateriaal op de trap



Ve
rs

ie
: 1

.0
 

06
 -

 0
3 

- 
20

19
   

 C
o

m
m

un
ic

at
ie

vo
rm

g
ev

in
g

: V
an

 W
ijn

en

Door als partners samen te werken bereiken we voor huurders meer op het gebied van de 
woonkwaliteit van betaalbare huurwoningen, leefbare buurten en soepele dienstverlening.

Elkien

De Opslach 69 

8448 GV Heerenveen 

T 0513-63 57 35

Van Wijnen Gorredijk B.V. 

Badweg 42

8401 BL Gorredijk

T 0513-46 76 54

KvK 01041320


