
   

Besluit is genomen: we starten alleen wel iets later… 

Voor elk grootonderhoudproject hebben we goedkeuring nodig van de raad van commissarissen. Zij zien erop 

toe dat Patrimonium de goede dingen doet en dat we dit ook goed doen! Maar ook of het past binnen onze 

doelstellingen van ons ondernemingsplan en onze financiële mogelijkheden. We informeren hen over de 

maatregelen, het onderhoudsproces, de uitgevoerde onderzoeken en de kosten van het project. Op woensdag 

29 november heeft de raad van commissarissen (RvC)  goedkeuring gegeven aan de uitgangspunten voor het 

grootonderhoudproject Oude Haven. 

 

Na goedkeuring van de RvC vonden de onderhandelingen plaats met Hemubo over de prijs. Eind januari hebben 

we overeenstemming bereikt. Inmiddels zijn we gestart met het opstellen van het definitieve contract over de 

uitvoering. Hemubo en de projectgroep zijn bezig met de voorbereiding van de uitvoering, de officiële 

ondertekening van de opdracht vindt op een later tijdstip plaats.  

We informeren u op dinsdag 6 maart, tijdens een informatieavond, over de voortgang van het project en de 

voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden.  

U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.  

nieuwsbr ie f  Oude Haven  februar i  -  03  

Het gekozen menu voor het onderhoud 

In november en december hebben we samen met de bewonersadviseurs de verschillende onderhoudscenario’s 

van Hemubo besproken. We hebben gekeken naar het menu dat het best aansluit op de wensen van de 

bewoners. Denk bijvoorbeeld aan het verhelpen van de koude- en tochtklachten, het verbeteren van de 

toegankelijkheid van twee gebouwen en het afsluiten van de brandtrappen.  

 

Wat gaan we doen?  

We voeren (noodzakelijk) onderhoud uit: verplichte werkzaamheden die ervoor zorgen dat u veilig en prettig kunt 

blijven wonen. Daarnaast voeren we verbeteringen door die het comfort verhogen. Tot slot voeren we 

energiebesparende maatregelen uit met een woonlastenwaarborg.  Met deze maatregelen verlagen we uw 

energielasten en dragen we samen bij aan een beter klimaat. 
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Agenda 

Onderhandelingen over de uit te voeren werkzaamheden en de prijs met Hemubo 

Officiële ondertekening overeenkomst Patrimonium Barendrecht en Hemubo.  

Hemubo rondt het tekenwerk af 

Voorbereidingen onderhoudswerkzaamheden; vergunningen aanvragen en materialen 

bestellen 

Informatieavond en opname in de woningen (warme opname) 

Voorgenomen start van de werkzaamheden. 

Januari 

Februari 

Maart 

April/Mei 

Juni 

2017/2018 

Onderhoud en verbeterwerkzaamheden 

We vinden het belangrijk dat de ongemakken die u nu in uw woning en in de algemene ruimten ervaart, zo goed 

en snel mogelijk worden opgelost. Om de tocht, de kou en de ventilatieproblemen te verhelpen, vervangen we de 

houten kozijnen (voor en achter) voor kunststofkozijnen en isoleren we de buitengevel. De entree van de 

gebouwen worden vernieuwd en uitgebreid met een videofoon-installatie. Ook de relingen vervangen we, 

waarmee het klapperen van de reling binnenkort verleden tijd is. En we laten een nieuwe brandtrap plaatsen die 

op de begane grond is afgesloten. 

 

Daarnaast verbeteren we de toegankelijkheid in de middelste twee gebouwen door de lift te vervangen voor een 

lift waar ook een brancard in past. De galerijen en balkons worden opgehoogd en we voegen een 

scootmobielstalling toe met een oplaadmogelijkheid voor scootmobielen en e-bikes (elektrische fietsen).  

Wat doen we niet tijdens dit onderhoudsproject 

We kunnen niet aan alle wensen tegemoet komen. We kiezen heel bewust om de toegankelijkheid van de 

gebouwen met de liften te verbeteren en deze woningen beschikbaar te houden voor 55-plussers. De andere 

gebouwen houden we ook beschikbaar voor andere woningzoekenden. De wens om een loopbrug te realiseren 

tussen de gebouwen wordt onder meer om die reden niet gehonoreerd.  

Dit project richt zich op de buitenkant van de gebouwen, daarom voeren we geen interne renovaties uit aan 

badkamers, keukens, toilet, et cetera.  
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“Tijdens het grootonderhoud aan de Klipper/Boeier zijn ook energiebesparende 

maatregelen uitgevoerd en dit heeft daadwerkelijk een verlaging van de maandelijkse 

energielasten opgeleverd!”            Jan van Ouwerkerk 

Energiebesparende maatregelen 

Bij het (noodzakelijk) onderhoud voeren we energiebesparende verbeteringen door. Hieronder valt de isolatie 

van de buitengevel en de plafonds van de bergingen maar ook het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 

de Oude Haven. Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen verlagen we de kosten van het 

energieverbruik en verbeteren we uw wooncomfort.  

 

Woonlastenwaarborg 

Patrimonium neemt 50 procent van de investering in deze energiebesparende maatregelen voor haar rekening. 

De andere helft betaalt u via een verhoging van de servicekosten en of een eenmalige iets hogere jaarlijkse 

huurverhoging met een woonlastenwaarborg. De woonlastenwaarborg betekent dat Patrimonium u garandeert 

dat de verlaging van uw maandelijkse woonlasten (gemiddeld over alle bewoners berekend) hoger is dan de 

verhoging van de servicekosten en/of de huurverhoging. Dit komt doordat de kosten voor uw energieverbruik 

dalen. Als de gemiddelde energiekosten niet gedaald zijn, vindt een compensatie en een herberekening van de 

servicekosten en de huurverhoging plaats. U gaat er dus altijd op vooruit!  

Tijdens de informatieavond op 6 maart kunnen we u precies vertellen wat dit voor u betekent.   

Voordat het grootonderhoudproject start, ontvangt u van Patrimonium een voorstel waarin wij uw instemming 

vragen om deze maatregelen uit te voeren.  

 

Bewonersadviseurs 

Begin december hebben we een extra bijeenkomst georganiseerd met de bewonersadviseurs van de Oude 

Haven. Hierbij hebben we Jan van Ouwerkerk (bewonerscommissie Klipper/Boeier), Bets van Roon 

(Bewonersraad) en Krijn Ratsma (Energieke Regio)  uitgenodigd. Tijdens deze sessie is gesproken over het 

plaatsen van zes zonnepanelen per woning, op het dak van de Oude Haven, waardoor de kosten van uw 

elektraverbruik dalen.  Daarnaast zorgen de energiebesparende maatregelen ervoor dat u minder tocht en koude 

ervaart, kortom meer wooncomfort voor u. Dinsdag 16 januari zijn de Bewonersadviseurs aangeschoven bij het 

bouwteamoverleg met Hemubo waar de werkzaamheden werden toegelicht en waar zij ook hun vragen hebben 

gesteld over onder meer de zonnepanelen. 
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Even voorstellen… Krijn Ratsma van de Energieke Regio 

Ik ben Krijn Ratsma, al bijna 25 jaar duurzaam architect. Mijn jeugd bracht ik 

grotendeels door in Barendrecht, woonde van m’n 7e tot m’n 20e jaar aan de Tjalk. 

In 2013 heb ik, op verzoek van de Rijksoverheid, een project opgezet dat helpt om 

het zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Nederland energiezuiniger te maken. 

Dit project organiseren we onder de naam Energieke Regio in inmiddels 75 

Nederlandse gemeenten. Ik ben voorzitter van de onafhankelijke stichting die het 

project organiseert. Wij werken in alle regio’s samen met onafhankelijke adviseurs. 

Er zijn al meer dan 100 professionals bij ons project betrokken. We brengen kennis 

uit verschillende regio’s bij elkaar en verspreiden die kennis weer onder de 

betrokkenen. In Barendrecht hebben we inmiddels over ruim 100 panden advies uitgebracht.  

Stichting Energieke Regio helpt Patrimonium Barendrecht met het energiezuiniger maken van haar woningen.  

We kijken vooral naar hoe we de woonlasten kunnen verlagen door het woningbezit te verduurzamen. 

Patrimonium investeert in energiebesparing en vraagt slechts een deel van de besparing op de energierekening 

terug aan de huurders. Beide partijen worden er dus beter van. Voor de huurders leveren de 

verduurzamingsmaatregelen ook nog eens extra comfort op.  

Wilt u meer weten over Energieke Regio? Kijk dan op www.energiekeregio.nl of volg ons op Facebook of Twitter. 

  Hebt u vragen? Stel ze gerust! 

We informeren u zo goed mogelijk via onze brieven en nieuwsbrieven. Meer informatie over het 

grootonderhoudsproject vindt u ook op onze internetsite: www.patrimoniumbarendrecht.nl  

Hebt u vragen? Blijf hier niet mee rondlopen maar stel ze aan Margit Don, of één van de bewonersadviseurs.  

 

Contactgegevens Margit Don, social projectleider  Patrimonium Barendrecht: 

E   m.don@patrimoniumbarendrecht.nl 

T (0180) 55 59 30 

 

Bewonersadviseurs 

In ieder woongebouw woont een bewonersadviseur die u over het project kan informeren.  

Dit zijn John Hoek, Bas Bijl, Gerda Boeren en Hans Kuppen. Spreek hen gerust aan. 


