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De werkzaamheden zijn
begonnen
U kunt het nu ook buiten horen en
zien. We zijn gestart met de tweede
fase van het Groot Onderhoud in uw
buurt. Op 5 maart is VOF Combinatie
Spoorbuurt begonnen met het plaatsen
van de steigers in de Van ’t Santstraat.
Een week later dan gepland omdat het
te winters weer was.
Achter de schermen is er natuurlijk
al veel werk verricht. Planningen zijn
gemaakt, huisbezoeken zijn afgelegd
en de eerste afspraken zijn met u
gemaakt. U heeft het Spoorboekje een
tijd geleden al ontvangen. Hierin kunt
u lezen wat er allemaal gaat gebeuren
in en om uw woning.
Dico van Verseveld, Manager Vastgoed
& Ontwikkeling bij De Gemeenschap is

verantwoordelijk voor het hele project.
‘De werkzaamheden aan de woningen
ten zuiden van de Van ‘t Santstraat en
ten oosten van de Diepenbrockstraat
duren tot eind 2018. Dan hebben we
weer 168 woningen energiezuinig gemaakt. Een mooi vooruitzicht, ook voor
u. Want u woont straks in een goed
geïsoleerde woning die comfortabel en
veilig is. Na het Groot Onderhoud heeft
uw woning het energielabel B. Dat is
nu nog F/G. Het mooie is dat we de
werkzaamheden uitvoeren zónder uw
huur te verhogen’, zegt Dico.
De Gemeenschap gaat alle woningen
in de Spoorbuurt energiezuinig maken.
In 2019 zijn we hiermee klaar. Dan zijn
499 woningen en 2 bedrijfspanden
energiezuinig.

Nieuwe leden van de Bewoners
projectgroep stellen zich voor
De bewonersprojectgroep is met de komst van drie nieuwe
leden weer volledig op sterkte en klaar voor fase 2. De
nieuwe leden wonen alle drie in een woning die in 2018
wordt opgeknapt. Zij stellen zich graag aan u voor. Op
www.wbsg.nl kunt u het hele interview lezen.
Wie ben je?
Henriëtte Krijnen
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben sinds half december vorig
jaar gepensioneerd en heerlijk aan
het onthaasten. Dit bevalt me tot
op heden erg goed. Ik wandel veel,
ben graag buiten.
Waar richt jij je op tijdens het
groot onderhoud?
Ik vind het welzijn van mijn
buurtgenoten heel belangrijk. Ik bied
een luisterend oor en zal eventueel
signaleren hoe de dingen verlopen en
gaan.
Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop dat het Groot Onderhoud voor
iedereen goed verloopt. Zowel voor de
vaklieden als voor de wijkbewoners.
Wie ben je?
Bernadine van Haren en woon in
de Van ‘t Santstraat 154
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben gepensioneerd en kook voor
de Buurttafel Limos 10.
Wat vind jij belangrijk tijdens het
Groot Onderhoud?
Ik vind goede communicatie tussen de bewoners en De

Gemeenschap belangrijk. Er mogen
geen problemen zijn met de informatiestroomlijn. Mochten die er wel zijn,
dan moeten die tot ieders tevredenheid
worden opgelost. We gaan een spannende, en ik verwacht voor veel bewoners, emotionele periode tegemoet.
Wie ben je?
Ik ben Paulien Driessen en woon sinds
een aantal maanden in de Van ’t Santstraat.
Wat neem je aan
ervaring mee?
Ik heb veel ervaring opgebouwd
binnen bewonersparticipatieprojecten, die
gericht zijn op
leefbaarheid en
groenvoorziening. Meedenken en meedoen is voor mij een
mogelijkheid de woningbouwstichting
en de wijk te leren kennen met alle in
en outs. Maar vooral ook om bewoners
te leren kennen met de intentie dat
ervaringen met de uitvoering van het
Groot Onderhoud gedeeld en gehoord
worden.

VRAAG EN ANTWOORD
Kunnen de hulpdiensten mijn woning wel bereiken?
Ja, de hulpdiensten kunnen tijdens
de werkzaamheden gewoon in uw
wijk terecht. Wij zorgen dat de openbare weg vrij is voor bijvoorbeeld de
brandweer of de ambulance.

Welke voordeur krijg ik?
Elke woning krijgt een nieuwe voordeur. Deze voordeuren voldoen allemaal aan het politiekeurmerk en zijn:
• Inbraak werend
• Brandveilig
• Goed geïsoleerd
In fase 2 komen er twee verschillende voordeuren. Hiernaast ziet u het
ontwerp.

Van ‘t Santstraat

Overige straten

VRAAG EN ANTWOORD
Hoe beschermen jullie mijn
eigendommentijdens de
werkzaamheden?
Wij dekken onze looproute af met
afdekmateriaal, bijvoorbeeld in de
hal. Wilt u uw meubels beschermen
tegen stof? Hiervoor krijgt u afdekzeiltjes. Mocht dit onvoldoende zijn,
dan kunt u bij ons afdekmateriaal
krijgen.

VRAAG EN ANTWOORD
Wie kunnen er op de steigers?
Alleen onze vakmensen kunnen op de steigers komen.
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Modelwoning ingericht met
volledig hergebruikte
materialen
De werkzaamheden in en rondom uw
woning brengen overlast met zich mee.
Gelukkig is dit tijdelijk. Heeft u even
genoeg van het lawaai en de drukte?
Rust dan even uit in de modelwoning
in de Diepenbrockstraat 22.
Green Capital heeft de woning
ingericht met materialen die volledig
hergebruikt zijn. In de woning ligt
bijvoorbeeld een vloerbedekking die is
gemaakt van oude visnetten. Petflessen vormen de basis voor de stof van

de Ikea-bank. Meer dan 16 leveranciers
hebben materialen geleverd en werken
zo mee aan de duurzame inrichting
van de woning. Een bijzondere woning
dus! De woning is in eerste instantie
bedoeld voor u. Maar iedereen die
nieuwsgierig is en inspiratie wil opdoen, mag in de woning komen kijken.
Zij doen dit alleen op afspraak.
Zin in koffie? Kom dan naar de
modelwoning
Op maandag 9 april schenkt de
BPG van 10.30 – 11.30 uur koffie
voor alle bewoners. Een mooie
gelegenheid om een blik te
werpen op de huiskamer.
U kunt in de modelwoning
terecht van:

maandag/vrijdag
07.30 tot 17.00 uur

Wie lopen er in uw
buurt?
Henk van Capelleveen werkt
acht jaar als contactpersoon tussen
werklieden en bewoners tijdens grote
onderhoudsprojecten. Eén dag voordat
de werkzaamheden beginnen, komt
Henk in uw woning. Hij zorgt ervoor
dat er beschermfolie op de trap, in de
gang en op de vloer komt. Ook kunt u
uw huissleutel aan hem geven: zo kunnen de vaklieden in uw woning aan het
werk en hoeft u niet thuis te blijven.
Waarvoor kunnen bewoners bij jou
terecht?
Bewoners kunnen bij mij terecht als zij
vragen hebben over de werkzaamheden
in de woning. Mochten zij klachten
hebben of schade ontstaan, dan mogen
zij ook meteen contact met mij opnemen. Omdat ik op alle werkdagen in de
wijk ben, kunnen bewoners mij direct
aanspreken. Het kan natuurlijk dat ik
er niet ben omdat ik in bespreking zit.
Dan moeten bewoners bellen naar de
projecttelefoon (06-12 45 44 90) en
naar mij vragen.
Hoe herkennen bewoners jou?
Ik draag altijd een blauwe jas én heb
altijd een goed humeur.
Hoe kunnen bewoners jou bereiken?
Zij kunnen bellen naar de projecttelefoon. Het nummer is 06-12 45 44 90.
Heb je nog een tip?
Zorg zelf voor een goede voorbereiding. Zet uw spullen aan de kant, ruim
de tuin op en bescherm waardevolle
spullen (bijvoorbeeld uw televisie). Laat
het maar op je afkomen en blijf vooral
rustig.

Mirjam Aakster is bewonersbegeleidster tijdens het groot onderhoud
in de Spoorbuurt. Negen jaar geleden
kwam zij bij toeval terecht in de wereld
van woningbouwstichtingen. Een
vriendin vroeg haar of zij tijdens een
groot onderhoudsproject tijdelijk de
communicatie met bewoners wilde
oppakken. En dat was een schot in de
roos.
Wat vind je het leukste aan dit werk?
Ik vind het ontzettend leuk om een
goede band op te bouwen met bewoners. Ik merk dat bewoners mij al snel
herkennen en aanspreken. Ik hoop dat
bewoners uit de Spoorbuurt dit ook
gaan doen. Iedere wijk heeft weer een
eigen karakter met soms spraakmakende bewoners. Met deze diversiteit aan
(culturele) achtergronden is het mijn
taak en een uitdaging om er voor te
zorgen dat bewoners tevreden kunnen
zijn over de werkzaamheden.

Henk van Capelleveen

Mirjam Aakster

Wanneer ben je in de Spoorbuurt?
Op werk op maandag en dinsdag. Ik
kom in principe bij alle bewoners op
huisbezoek om de werkzaamheden
toe te lichten. Bewoners krijgen van
mij een planning en ik beantwoord
hun vragen. Ik zoek altijd passende
oplossingen wanneer dat nodig is.
Bijvoorbeeld als een bewoner vanwege ziekte of een
Gedragscode Combinatie
beperking extra
hulp nodig heeft.
Spoorbuurt
Samen komen we
daar wel uit. Ik ben De vakmensen die aan het werk zijn,
iedere dinsdag van
houden zich aan een gedragscode. De
14.00 – 15.00 uur in gedragscode staat in de informatiede modelwoning.
brochure Spoorboekje.

Spouwmuurvervuiling

Een spouwmuur heeft een tussenruimte tussen twee muren, de spouw
genoemd. De spouw kan vervuild zijn
met bijvoorbeeld cementresten uit de
bouwperiode van de woningen. In fase
1 bleek dat soms het geval. Daarom
hebben vakmensen van VOF Combinatie Spoorbuurt de spouw gecon-

VRAAG EN ANTWOORD
Is mijn woning bereikbaar tijdens de werkzaamheden?
Ja, u kunt gewoon in uw woning als de vakmensen aan
het werk zijn. Bij het plaatsen van de steigers houden we
zoveel mogelijk rekening met de toegang tot uw woning
bij uw voordeur en uw achterdeur.

troleerd. Dit deden zij door een klein
gaatje in de muur te boren en met een
camera te kijken of er cementresten in
de spouw zitten. Als dit zo is, wordt dat
weggehaald.
Waarom moet de spouwmuur schoon
zijn?
Vuil in een spouwmuur kan doorslag
van vocht en condens veroorzaken als
er isolatie wordt aangebracht. Dit kan
weer schimmels veroorzaken, waardoor
de leefomgeving juist minder gezond
en onaangenaam wordt. Daarom halen
wij eerst het vuil weg, voordat we isolatie aanbrengen.

Stenen eruit, groen erin
In de straten waar het Groot Onderhoud klaar is (fase 1), gaan
we 24 maart stenen en tegels vervangen door planten. Met
minder tegels en meer groen kan het regenwater tijdens een
hoosbui makkelijker in de grond zakken. Dit ontlast het riool
en verkleint de kans op wateroverlast.
Meer groen betekent ook meer vogels, insecten en andere
dieren. Doet u mee? Ook zo gaan we samen naar een duurzame toekomst.

Ruim baan voor gierzwaluwen
en vleermuizen
Verschillende soorten vleermuizen
hebben het erg naar hun zin in daken.
Daarom komen ze vooral voor in de
stad. In de Spoorbuurt hebben deze
vogels ook hun eigen plekjes gevonden om te broeden. Zij maken de
buurt leefbaar en eten insecten die wij
als mens vaak vervelend vinden. Door
het Groot Onderhoud zou het kunnen
dat de gierzwaluwen en dwergvleermuizen “tijdelijk” hun plekken verliezen waar zij kunnen nestelen.
Zowel de vleermuizen als de gierzwaluw zijn beschermde soorten. Wij
beschermen hen ook. Dit doen wij door
nieuwe broedplekken te maken. Wij
hangen nestkasten op in de spouwmuur. Ook komen er nestkasten in de
daken. We houden dus zo veel mogelijk
de plaats van het oorspronkelijke nest
aan. Dat is fijn voor hen. Want de
gierzwaluwen komen vaak terug naar
dezelfde plek. Daarnaast vinden ze het
ook moeilijk om nieuwe nestruimte te
vinden.
We zorgen er ook voor dat ze niet terug
gaan naar de oude nesten. Dat doen
we door de oude verblijfplaatsen dicht
te maken. Wij doen dat op zo’n manier
dat de vogels er niet in kunnen, maar
er wel uit kunnen als ze er nog zitten.
De nieuwe nestkasten blijven ook na
de werkzaamheden hangen. De vogels
kunnen de nestkasten tijdens een
nieuw broedseizoen weer gebruiken.
We houden ook rekening met de
huismus. De naam van dit vogeltje zegt

genoeg. De mus hoort in huizen
en zoekt zijn nestplekje onder
dakpannen. Tijdens de broedperiode
zorgen we ervoor dat de vogels niet
onder de pannen kunnen. Als wij klaar
zijn met de werkzaamheden is er onder
de eerste rij pannen ruimte voor de
vogels.

Wist u
dat…

... er 2 soorten vleermuizen in Nederland voorkomen: de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger? De gewone
dwergvleermuis is zo klein dat hij met
ingevouwen vleugels in een luciferdoosje past. De laatvlieger is ongeveer
twee keer zo groot, met uitgespreide
vleugels meet hij zo’n 40 centimeter.
Beide soorten leven in gebouwen en
huizen. Ook in de Spoorbuurt komen
beide soorten voor.
... we in totaal
ophangen?

106 nestkasten

Nieuws van de bewonersprojectgroep
Fase 2 is gestart, de eerste steigers staan er. Ook wij staan
in de startblokken! Inmiddels zijn wij, met drie nieuwe
leden, weer op sterkte. Saskia Sannen en Angelique van
Gestel blijven in de BPG. Henriëtte Krijnen, Bernadine van
Haren en Paulien Driessen stellen zich op pagina 2 aan u
voor. Zij krijgen in deze fase alle drie te maken met het
Groot Onderhoud. Na fase 1 hebben we afscheid genomen
van Anita en Willem. Wij bedanken hen voor hun tijd en
inzet.
Natuurlijk doet iedereen, van voorman
tot steigerbouwer en van timmerman
tot schilder, zijn uiterste best. Toch kan
er wat mis gaan. Hier hebben we oog
en oor voor. Soms kunnen we het zelf
oplossen, soms zullen we doorverwijzen. Uw en onze ervaringen nemen we
in alle gevallen mee om zaken die niet
goed lopen te verbeteren.
Bij de eindevaluatie van fase 1 hebben
we samen met de VOF Combinatie
Spoorbuurt en de Gemeenschap om de
tafel gezeten. Zij hebben serieus naar
onze inbreng geluisterd. Waar mogelijk
zijn er aanpassingen in het werkproces
gedaan. Dit geeft ons veel vertrouwen
in een goed verloop van fase 2.

Waar ziet u ons?
• Wij zijn zoveel mogelijk aanwezig bij het spreekuur voor
bewoners in de modelwoning
• Wij ontmoeten bewoners op straat
• Wij ontmoeten bewoners in de huiskamer aan de Diepenbrockstraat. We zijn nog op zoek naar een gastvrouw/
gastheer die de deur van de modelwoning opmaakt als
u aanbelt. U hoeft dan geen sleutel op te halen of van te
voren door te geven dat u de modelwoning wilt gebruiken om bij te komen van de werkzaamheden.
• Wij reageren op e-mails. Heeft u ideeën, vragen of zoekt
u een luisterend oor? Stuur dan een e-mail naar Spoorbuurt.gemeenschap@gmail.com

In het voortraject hebben verschillende
werkgroepen ideeën ingebracht. Voor
bewoners die het Groot Onderhoud
achter de rug hebben, zijn twee ideeën
concreet ingevuld:
• Op 15 maart was een voorlichtingsavond over mogelijkheden om zelf
energie te besparen. Dit was een
initiatief van de VOF Combinatie
Spoorbuurt en Duurzaam Hengstdal.
• Op 24 maart is het startschot voor
operatie Steenbreek gegeven. Dit is
een initiatief van de gemeente om
in wijken stenen in te ruilen voor
groen. Ook wateroverlast bij zware
buien zal hierdoor verminderen.
Ook voor fase 2 en 3 wordt dit georganiseerd.

We delen pluimen uit
Een pluim voor de Gemeenschap, die
het bewonersinitiatief (om die voordeuren voor de bewoners aan de Van
‘t Santstraat aan te passen) hebben
gehonoreerd. Zij hebben de stem van
de bewoners gehoord en ter harte
hebben genomen!
Willem werd een bekend gezicht
voor velen met z’n dagelijkse gang door de wijk. Hij
zocht de mensen op,
op straat, ontzenuwde perikelen bij bewoners die midden
in de renovatiestress zaten en
was aanwezig bij
de spreekuren.
Bedankt voor
alles!

