Nieuws van de bewonersprojectgroep
De bewoners project groep heeft in de afgelopen maanden elke maand wel vergaderd. Met Judith en Silvia
en Helmy, de communicatie medewerkers, hebben we rond de tafel gezeten om de voortgang van de
plannen te bespreken. Een gestaag proces. En een race tegen de klok. Met een unieke verrassing.
Vergunningen
Wij hebben De Gemeenschap en Combinatie Spoorbuurt input gegeven voor gesprekken met de
adviescommissie beeldkwaliteit. Dit hebben zij expliciet aan ons gevraagd. Er werd lang onderhandeld over
de aanbevelingen die de comissie deed. Saskia blikt terug: ‘Ook wij wilden historische elementen graag
terugbrengen. Maar wij zagen de meerwaarde niet van een lat middenin een raam omdat die daar 90 jaar
geleden heeft gezeten. Een onpraktisch detail dat extra geld kost. Dan ben je niet duurzaam bezig.’
Gesteund door onze visie hebben de Combinatie Spoorbuurt en De Gemeenschap deze laatste aanbeveling
niet overgenomen en stopten de onderhandelingen. En gelukkig zijn de commissie en de gemeente dan toch
akkoord gegaan met de renovatieplannen. De vergunning werd net op tijd voor de geplande start afgegeven.
Informatiemarkten
In voorbereiding op de eerste twee fases van het Groot Onderhoud organiseerde Combinatie Spoorbuurt
een informatiemarkt in Theater Het Badhuis. Uiteraard waren wij er ook. ‘Uiteraard hebben wij die middag
contact met bewoners gehad. Dat zijn de momenten dat je hoort je dat voor sommige bewoners het Groot
Onderhoud onvoldoende verbetering biedt. Met deze bewoners hebben we naar een alternatief gezocht en
dit lijkt te gaan lukken’, aldus Angelique.
Onduidelijkheden die we deze middag zagen hebben we besproken. Volgende markten worden alleen maar
beter. Op de markt in april zullen wij de bezoekers verwelkomen bij binnenkomst, zie je meteen bij wie je
terecht kunt met je vragen en opmerkingen.
Vragen van bewoners
Bewoners weten ons te vinden als zij vragen hebben: op de afgelopen infomarkt, via email, of gewoon op
straat. Wij leggen de vragen voor aan De Gemeenschap en Combinatie Spoorbuurt. We zorgen dat we
duidelijke antwoorden krijgen. En dat die doorgeven geven worden aan de betreffende bewoner.
Onderwerpen die vragen oproepen zijn bijvoorbeeld:
het ventilatiesysteem
We krijgen een energiezuinig ventilatiesysteem model. We hebben zelf een berekening gedaan en kwamen
inderdaad op een gemiddeld verbruik uit van rond de 13 euro per jaar voor een woning, standaard
gemiddeld. Een heel mooi resultaat vergeleken met een standaard model wat wel 8 x zoveel kan kosten.
Geluidsisolatie
Onze woningen zijn zo gebouwd dat geluidsisolatie tussen twee woningen niet optimaal werkt. Voor echt
goede geluidsisolatie moet je nieuwbouw hebben, en we wilden niet dat de woningen plat gingen, en dat zou
ook te duur zijn. Wat kun je dan doen om de geluiden van elkaar als buren draaglijker te maken? Suggesties
welkom.
Maatwerk
De kosten van het maatwerk lijken hoog. De Gemeenschap heeft een extern bedrijf de kosten laten
natrekken. Ze zijn marktconform, heel reëel. Arbeidskosten zijn de grootste kostenmakers. Ook wij laten een
offerte opmaken. We willen zekerheid over de kosten en kostenposten.
Maatwerk wordt voor u uitgevoerd in hetzelfde jaar waarin bij u het Groot Onderhoud wordt gedaan, maar
dan later in dat jaar, niet tegelijk met het Groot Onderhoud.

Vlizotrap
Een vlizotrap voor alle woningen met een opgang naar zolder, dat voorstel deden we. Veiligheid bieden aan
bewoners. En arbo wet conform veilig voor installateurs die de cv-ketel op zolder komen controleren. De
Gemeenschap heeft het helemaal uitgezocht. Het is geen vereiste. En het is te duur. De trap zelf niet, maar
het trapgat vergroten wel. Tip: antislipmatje op de vloer leggen alvorens de ladder te plaatsen.
Feedback op sociaal plan
In de Spoorbuurt wonen veel verschillende mensen. We zijn niet allemaal even mobiel of zelfredzaam.
Daarom heeft De Gemeenschap diverse instanties benaderd die kunnen helpen bij speciale vragen. Dit zijn
bijvoorbeeld maatschappelijk werk, Tandem welzijn en Bureau Inter-Lokaal. De Gemeenschap heeft met hen
een sociaal plan gemaakt. Hierop hebben wij uitgebreid feedback gegeven.
Modelwoning
Wij hebben bewoners van de Spoorbuurt een unieke kans gegeven om een woning in de Palestrinastraat te
bekijken. De woning is in 1928 gebouwd en erg bijzonder. Sinds de bouw is er nauwelijks iets veranderd. Wij
hebben drie kijkdagen georganiseerd, voordat deze woning zou worden gemoderniseerd. Veel buurtgenoten
waren zo enthousiast dat wij bij De Gemeenschap hebben gepleit om deze te laten zoals hij is. Willem
Degen vertelt: ‘De woning is uniek. Eigenlijk vonden we dat deze moest blijven zoals die was. De
Gemeenschap vond dat de woning beschikbaar moest blijven voor de sociale woningverhuur en daarom
volledig gerenoveerd moest worden. Uiteindelijk hebben wij de woningbouwstichting weten te overtuigen dat
de woning zo min mogelijk wordt aangepast.' De originele keuken blijft, er is nu centrale verwarming en de
badkamer is vernieuwd. De Gemeenschap gaat de woning in de toekomst als museumwoning verhuren.
Buurtmoestuin
In het verlengde van de themagroep openbare ruimte is Anita een buurtmoestuin aan het opzetten met
zeven enthousiaste wijkbewoners. In overleg met de gemeente is er een locatie gevonden op het
Limosterrein in de buurt van het theehuis voor de watervoorziening.
Anita: “Het heeft wat voeten in de aarde voordat er daadwerkelijk een buurtmoestuin is, maar de
samenwerking met de gemeente, duurzaam Hengstdal en vooral de enthousiaste wijkbewoners loopt
voorspoedig. De verwachting is dat we begin mei daadwerkelijk de schoppen in de grond zetten en
opgekweekte zaden gaan uitplanten.”

Wat gaan we tot 2019 doen?
De bewonersproject zal tot aan het einde van het groot onderhoud (2019) actief blijven. Vanzelfsprekend zijn
we hierbij afhankelijk van de inbreng van andere bewoners. Al uw vragen, opmerkingen,feedback of zorgen
kunt u mailen naar spoorbuurt.gemeenschap@gmail.c. Wij zien uit naar een blijvende goede samenwerking
met alle bewoners van de Spoorbuurt.

